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Znowu cuda nad urną?
J

uż przed niedawnymi wyborami parlamentarnymi słusznie przypominano mądrość
Józefa Wissarionowicza Stalina,
który stwierdził kiedyś, że w systemie jedynowładztwa nieważne jest
kto głosuje, ważne kto liczy głosy.
Można było przewidzieć, że bitwa
o nie – na samych wyborach się nie
skończy. Na błędy formalne komisji wyborczych i ewidentne niedopatrzenia w niektórych okręgach
wskazuje Koalicja Obywatelska,
Prawo i Sprawiedliwość zaś chce
sprawdzić – „na wszelki wypadek,
dla samej ciekawości”, jak powiedział Ryszard Terlecki – czy tam,
gdzie ta partia minimalnie przegrała wyścig do Senatu, nie doszło
do pomyłek.
doszło akurat gdzie indziej,
na przykład w Legnicy,
gdzie logotyp Lewicy (SLD,
Wiosna, Razem) ktoś umieścił przy
nazwisku kandydata Komitetu
Wyborczego Polskiej Lewicy, założonej w 2008 przez Leszka Millera,
choć już dawno przez niego opuszczonej. Tym sposobem lewica w
tym wydaniu okazała się po prostu
zupełnie inna, a trudno ocenić ile
osób na skutek tego zagłosowało
na niewłaściwego kandydata.
oświadczony polityk Marek Borowski ujawnił z kolei na antenie TVN, że były
komisje, w których instrukcja wyborcza została niechlujnie sformu-
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łowana, nie wskazując, czy krzyżyk
należy postawić w kratce po lewej,
czy po prawej stronie nazwiska
osoby kandydującej z KO, co spowodowało jego błędne umieszczenie i w efekcie – nieważność głosu.
Takich „kwiatków” znajdzie się zapewne dużo więcej i najprawdopodobniej świadectwo swoich
krzywd znajdzie również PiS oraz
inne partie. Czy zatem grozi nam
częściowe lub miejscowe powtórzenie wyborów? Na to pytanie trudno na razie odpowiedzieć. Tym bardziej, że nie sposób zgadnąć jak na
ewentualne skargi zareaguje nowo utworzono w Sądzie Najwyższym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trzeba
się liczyć więc z koniecznością ponownego przeliczenia głosów, a nawet z powtórzeniem wyborów w
okręgach.
pozycja z góry sygnalizuje,
że PiS po to doprowadził
do utworzenia owej Izby i
obsadziło ją „swoimi” ludźmi, iżby
mieć asa atutowego w ręku, a wobec tego trzeba czym prędzej prosić
instancje międzynarodowe, by patrzyły naszym politycznym dominatorom na ręce. Na razie jednak
nie ma podstaw, żeby zarzucać
Izbie stronniczość.
aki zarzut kieruje się
wszakże pod adresem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję
kierowanej przez Patryka Jakiego
Komisji Weryfikacyjnej sprawdzającej legalność reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, a
chodziło w tym wypadku o kamienicę przy mokotowskiej ul. Nabielaka 9. Pod tym adresem
mieszkała walcząca o prawa lokatorów Jolanta Brzeska, której spalone zwłoki znaleziono pewnego
dnia w Lesie Kabackim. Dlatego
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mamy do czynienia z ewidentnym
atakiem rządu na samorządy. Nowa konfiguracja podatkowa powoduje otóż (pisze o tym ursynowski radny Piotr Skubiszewski
na stronie 7), że władzom lokalnym po prostu zabraknie środków na sfinansowanie ważnych
przedsięwzięć. W dodatku jedna z
dziur budżetowych, jaka się wytwarza akurat w całym kraju, to
fatalnie zaplanowane i realizowane przez rząd finansowanie
szpitali, w których masowo zamyka się ważne oddziały. Znajduje się bowiem pieniądze na dosypywanie do kieszeni urzędnikom, na lekkomyślne pakowanie
się w wydatki zbrojeniowe – a brakuje ich na opłacanie lekarzy, nauczycieli...
eżeli rzeczywiście dojdzie do
tego, że po podwyższeniu
płacy minimalnej niektórzy
nauczyciele będą zarabiali mniej
niż woźni, to trzeba się będzie
zastanowić, czy nie jest to swoisty
powrót do czasów PRL, gdy władza miała do obywateli podejście
klasowe, przyznając punkty za
pochodzenie społeczne, przy
czym robotnicze było w najwyższej cenie.
zekając zatem na ostateczne
ukształtowanie wyników
procesu wyborczego na
szczeblu parlamentarnym, wypada się z lekka zaniepokoić. A niepokój jest tym większy, im bardziej
władza atakuje tę warstwę, którą
kiedyś bodaj Ludwik Dorn ochrzcił
pogardliwym mianem „wykształciuchów”. Bo jeśli wykształciuchy
stanowią jasną stronę mocy, to tę
drugą może stanowić wyłącznie
Ciemnogród.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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ten przypadek procesu reprywatyzacyjnego budzi szczególne emocje i nic w tym dziwnego – tym
bardziej, że udowodniono już ponad wszelką wątpliwość, iż do wypaczeń w procesie reprywatyzacji
w Warszawie doszło zarówno z
winy władz państwa, jak i władz
miasta. Z jednej strony mieliśmy
bowiem brak generalnej ustawy,
która regulowałaby ten proces, z
drugiej zaś dopuszczenie do
wprost karygodnych decyzji
urzędników Biura Gospodarki
Nieruchomościami i skandalicznych orzeczeń sądów oraz Samorządowego Kolegium Odwoław-

czego. Gdy zaś ruszyły prace Komisji Weryfikacyjnej Jakiego,
prawnicy od razu uprzedzali, że
postanowienia tego ciała będą
musiały być ze względów formalnych podważane przez sądy. No i
qui pro quo – jak było, tak jest.
Publiczność coraz mniej z tego zamieszania rozumie. Zwłaszcza że
kieruje się pod jej adresem więcej
emocji niż rzetelnej informacji. A
„dużej” ustawy reprywatyzacyjnej jak nie było, tak nie ma i kreujący się przez ostatnie lata na robiącego porządek w naszej wiosce szeryfa Patryk Jaki nawet słowem o niej nie wspomni...
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dy się na to wszystko patrzy, to mimo woli przychodzi na myśl ów ostry komentarz Józefa Piłsudskiego wypowiedziany pod adresem współpracowników rządu Ignacego Daszyńskiego w listopadzie 1918 roku: „Wam kury szczać prowadzać,
a nie politykę robić!”. Bo jak długo
można zabagniać elementarne odcinki życia publicznego i oddawać
się wciąż międzypartyjnym kłótniom?
ymczasem – wobec utrzymania władzy w kraju
przez PiS i jego przystawki
– można żywić przypuszczenie, że
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Będą nowe murale
na Ursynowie!

Autorzy projektów BO nagrodzeni
Podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki 3 października
poznaliśmy wyniki głosowania na pomysły mieszkańców zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na
rok 2020.
W tym roku zmianie uległy zasady głosowania. Każdy mieszkaniec stolicy (także ten niepełnoletni bez warszawskiego meldunku)
mógł wybrać do 25 pomysłów spośród aż 222 propozycji, a dokładnie maksymalnie 15 projektów z 121 ursynowskich dopuszczonych do głosowania w naszej dzielnicy i maksymalnie 10 ze 101 ogólnomiejskich wniosków.
W tym roku zwyciężyły 22 projekty ursynowskie na blisko 5 mln
zł i 29 projektów ogólnomiejskich na blisko 25 mln złotych.

Najwięcej głosów w naszej dzielnicy zdobył projekt Drzewa i
krzewy wzdłuż al. KEN, na który zagłosowało 2 954 osoby – koszt
projektu 199 000 zł. Największa popularnością wśród projektów
ogólnomiejskich cieszył się projekt 2020 drzew dla Warszawy, na
który oddano 40 990 głosów – koszt 2 888 600 zł.
Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie głosy! Zdecydowali Państwo na jaki cel, w przyszłym roku, zostanie przeznaczone 4 986 601
zł z budżetu Ursynowa. Projekty do kolejnej edycji można składać
od 3 grudnia 2019 do 21 stycznia 2020 roku.
W ostatnią sobotę, tuż przed rozpoczęciem Biegu Passy pod Kopą Cwila, burmistrz Robert Kempa wręczył autorom zwycięskich
projektów pamiątkowe listy gratulacyjne.

Ursynowska kultura wyróżniona!

W ubiegłym tygodniu w
Warszawskiej Szkole Filmowej przy ul. Generała
Zajączka 7 odbyła się Ga-

la Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej 2019
Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej.

Przedstawiciele władz samorządowych, zarówno miejskich,
jak i dzielnicowych wręczyli nagrody za najlepszy projekt edu-

kacji kulturalnej. Nagrodzone
zostały także dwa projekty z Ursynowa. Dzielnicę Ursynów reprezentowali: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów Klaudiusz Ostrowski oraz naczelnik
Wydziału Kultury Krzysztof Strużyński, którzy wręczyli nagrody
i dyplomy naszym laureatom.
Z Ursynowa do finału weszły
2 projekty, których autorzy znaleźli się w gronie laureatów:
I nagrodę w kategorii PRZEDSZKOLA otrzymał projekt „Kopalnia Sensorycznych Wrażeń –
Sztuka jako narzędzie nowoczesnej edukacji i terapii pedagogicznej”, zrealizowany w przez Monikę Stopczyńską, Annę Kwiatkowską i Annę Szyszko w Przedszkolu Nr 50, przy ul. Hirszfelda 11;
II nagrodę w kategorii INNE
dostał projekt „Wielość rzeczywistości. Wystawa o nas i muzeum”, zrealizowana przez Beatę Nessel-Łukasik i Janusza Byszewskiego w Galerii Działań
przy ul. Marco Polo 1.

Foki na start!
Ruszyły zapisy na drugą
edycję bardzo popularnej
imprezy sportowej dla
najmłodszych „Foki na
Start”. Początkujących
pływaków zapraszamy 16
listopada na Pływalnię
Koncertowa.
Organizatorem jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji,
a patronat nad imprezą objął
burmistrz Dzielnicy Ursynów.
Zapisy trwają do 14 listopada
2019 roku do godziny 14.00.
Zawody rozpoczynają się o
godz. 10.30 na Pływalni Koncertowa, przy ul. Koncertowej 4. W
programie zapanowano dwie
konkurencje: pływanie na brzu-

chu i pływanie na plecach. W obydwu przypadkach dystans to 25
metrów, z możliwością wykorzystania przyborów wypornościowych („makaronu” lub deski).
Każde kolejne zawody pokazują nam, że pływanie w życiu
dzieci pojawia się coraz wcześniej. Nasi najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 3 lata, a woda
to ich żywioł. Dlatego cieszymy
się, kiedy z każdą kolejną edycją
zainteresowanie, nie tylko naszymi zawodami, ale samą dyscypliną jest coraz większe.
W zawodach mogą wziąć
udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - rocznik 2013 i
młodsze. Najmłodszych podczas

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na wykonanie projektu „Ursynowskie Murale”. To dwie wielkoformatowe grafiki oraz grafika na murku przed klatką
schodową, upamiętniające serial „Alternatywy 4”.
Projekt został zgłoszony do Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) na 2019 rok. Przewidywany termin realizacji to koniec
listopada tego roku. Wykonawcą prac jest RedSheels. Grafiki powstaną na pustych ścianach budynków mieszkalnych przy ul. Grzegorzewskiej 1, ul. Grzegorzewskiej 3 oraz na murku przed klatką
budynku przy ul. Grzegorzewskiej 3 (w obrębie Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju) zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów.

Przedostatnia zbiórka
krwi w sobotę!
startu i w trakcie wyścigu mogą
oczywiście asekurować rodzice.
Zwycięzcami zostaną zawodnicy, którzy uzyskają łącznie najlepszy czas w obu konkurencjach. Dla wszystkich dzieci przewidziany będzie słodki poczęstunek, pamiątkowe dyplomy
oraz puchary.
Do kibicowania najmłodszym zawodnikom gorąco za-

praszamy najważniejszą dla
nich publiczność: rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków,
ciocie i wujków, którzy z dumą
będą mogli podziwiać efekty
ich starań i niekiedy długich
przygotowań do tego ważnego
startu.
Więcej informacji na stronie
internetowej
https://www.ucsir.pl/.

W sobotę 26 października w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi pn. „Twoja decyzja,
czyjeś życie”. Krwiobus będzie czekał na parkingu przy
Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Dlatego każdy dawca, który zarejestruje się do oddania
krwi lub w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji
DKMS otrzyma drobny upominek.
Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska. Zachęcamy przy okazji do przynoszenia nakrętek – pieniądze z ich
sprzedaży zostaną przeznaczone na rehabilitację Oli Kamińskiej. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”
przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów.
W tym roku będzie można oddawać krew jeszcze tylko raz, 30
listopada.
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Ostatni spacer w sobotę
Kończymy realizację projektu „Ursynów – naturalnie!
Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach i
Natolinie”. Wiosną odbyły się trzy spacery w trzech
różnych miejscach, a jesienią dwa.
Na ostatni spacer Urząd Dzielnicy Ursynów oraz doświadczeni
przewodnicy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków zapraszają 26 października, (sobota) o godz. 10.00 - (zbiórka na rogu ulic. Jeżewskiego i al. KEN). Tematem spaceru będą drzewa w Parku Przy
Bażantarni i Alei Kasztanowej. Spacer potrwa ok. dwóch godzin.

Familijna jesień w Multikinie
Jesienna nuda w czasie deszczowych dni? Z ofertą repertuarową Multikina to niemożliwe! Rodzinne wyjście do kina w najlepszej cenie gwarantuje karta Rodzina do Kina - każdy kupuje bilet w najniższej, dziecięcej
cenie, a zakupy biletów oznaczają punkty na koncie,
które można wymienić na świetne nagrody! Do tego
zniżka 20% na wszystko w barze i w Multishopie. Jeśli
jeszcze nie macie karty Rodzina do Kina to czym prędzej się w nią zaopatrzcie. Szczegóły znajdują się na
www.multikino.pl/rodzina.
Tej jesieni będzie co oglądać podczas familijnych seansów. 25 października wraca na wielki ekran „Rodzina Addamsów”. Tym razem
będzie to animowana wersja opowieści o bardzo ekscentrycznej rodzince, która z makabrą jest za pan brat. 8 listopada widzowie będą mogli zobaczyć dwie premiery. Miłośnicy „Coco” powinni wybrać się na utrzymaną w podobnych klimatach animację „Salma w
krainie dusz”. Tytułowa bohaterka podczas meksykańskiego Dia de
Muertos trafia do krainy zmarłych, by odnaleźć swoich najbliższych.
Drugą premierą tego dnia jest „Baranek Shaun Film. Farmageddon?” - tytułowy zwierzak i jego stado zostaną odwiedzone przez
kosmatych przybyszów z kosmosu.

Na ten dzień czekają dzieci i dorośli na całym świecie! 22 listopada Anna i Elza wracają w filmie „Kraina lodu 2”, czyli kontynuacji animowanego megahitu. Minęło sześć lat, ale filmowe siostry
wciąż mają tę moc! Na ekran wracają także postacie z drugiego planu, w tym uroczy bałwanek Olaf. Natomiast prosto na Mikołajki 6 grudnia - na ekrany Multikina zawita „Śnieżna paczka”, czyli
animowana komedia rozgrywająca się na kole podbiegunowym.
Swifty, sprytny lis polarny, marzy o zostaniu gwiazdą posłańców.
Przypadkowo wpada na trop spisku Doktora Morsa, nikczemnika,
który chce stopić lodowe czapy i zalać Ziemię. Na szczęście Swifty
może liczyć na swoich barwnych przyjaciół, wśród których są niedźwiedź, albatros, a nawet dwie wydry.
18 grudnia na ekrany Multikina wleci jedna z największych premier dekady – „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie”, czyli nie
tylko finał najnowszej trylogii, ale także zakończenie wszystkich dotychczasowych filmów z gwiezdnej serii! Na tę premierę czekają i
najmłodsi, i najstarsi kinomani. Tego wydarzenia nie można przegapić, więc już teraz warto zaplanować, z kartą Rodzina do Kina,
kosmiczny seans w jak największym gronie.
Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl.

Pieszym i rowerzystom na Kabatach...
Ruszyła realizacja projektu z Budżetu Partycypacyjnego pn. „Budowa i rozbudowa chodnika i drogi rowerowej wraz z budową oświetlenia wzdłuż Stacji
Techniczno – Postojowej Kabaty”. Projekt to nie tylko spełnienie postulatów mieszkańców (pomysł poparły 1523 osoby), ale także znacząca poprawa bezpieczeństwa zarówno rowerzystów, jak i pieszych.
Efektem realizowanych prac będzie ścieżka rowerowa o długość 530,80 metrów i szerokości 2,50 metra oraz towarzyszący
ścieżce chodnik o szerokości 2 metrów. W pasie zieleni zlokalizowanych będzie 28 słupów oświetleniowych z oprawą led.
Rozwiązanie przygotowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów
zakładało jak najmniejszą ingerencję w środowisko. Przekazana na etapie uzgodnień do dokumentacji projektowej opinia
Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego wskazała, że ciągi powinny przebiegać równolegle do siebie i się nie krzyżować. Biuro
wskazało także konieczność zachowania między ścieżką rowerową a chodnikiem stałej odległości wynoszącej 1 metr oraz ich
oddalenie na północ od ogrodzenia STP Kabaty. Podobne stanowisko dotyczące inwestycji wyraziło Biuro Polityki Mobilności i
Transportu. Po uwzględnieniu opinii podmiotów niezbędna
okazała się większa niż pierwotnie założono ingerencja w zieleń.
Do realizacji projektu niezbędne jest usunięcie 38 drzew, ale w
ramach nasadzeń zastępczych zostanie posadzonych 119 sztuk
drzew (ponad trzykrotnie więcej) i 194 m kw. krzewów.

Bezpłatna opieka w żłobkach
O 75% zwiększy się w tym
roku liczba miejsc w warszawskich żłobkach. Do
końca 2019 roku bezpłatną opiekę będzie miało ponad 13 tysięcy maluchów
– Darmowe żłobki – to jedna z
pierwszych moich obietnic wyborczych – powiedział Rafał
Trzaskowski, prezydent Warszawy na spotkaniu w żłobku niepublicznym na Woli. – Mówiłem
wtedy o równości kobiet pod
względem prawnym, finansowym, ale także o dostępie do
służby zdrowie. Pracowaliśmy
nad tym, aby w Warszawie była
jak największa liczba darmowych miejsc w żłobkach, bo to
pozwoli kobietom na powrót po
urodzeniu dziecka na rynek pracy. To dopiero początek, bowiem
mamy całą kadencję na realizację obietnicy. Jeśli chodzi o miejsca w żłobkach to doprowadzimy w Warszawie do prawdziwej
rewolucji – podkreślił prezydent.
W lutym 2019 r. na wniosek
prezydenta Rada Warszawy zgodziła się na stuprocentowe finansowanie opieki żłobkowej. Przyjęty też został plan budowy nowych
żłobków miejskich oraz innowacyjna koncepcja współpracy z ope-

ratorami działających w Warszawie żłobków prywatnych – wykupu miejsc w tych placówkach.
Dzięki podjętym działaniom do
końca 2019 r. liczba bezpłatnych
miejsc w żłobkach wyniesie 13
700 tysięcy. 22 listopada 2018 roku miejsc w żłobkach zapewnianych przez miasto było ok. 7800 –
i nie były one bezpłatne. Taki efekt
– zwiększenie w ciągu roku liczby
miejsc o około 75% – nie udał się
w żadnym, porównywalnym do
Warszawy mieście w Europie.
Na koniec roku w placówkach
prowadzonych przez Zespół
Żłobków m. st. Warszawy będzie
8237 miejsc (w 68 żłobkach
miejskich, 12 mini-żłobkach i 27
punktach dziennego opiekuna
prowadzonych bezpośrednio
przez miasto).
Na różnych etapach planowania lub budowy, jest 18 kolejnych placówek. Będą one powstawać w energooszczędnej,
ekologicznej, przyjaznej środowisku i bardziej bezpiecznej
technologii, która skraca czas
budowy, zmniejsza koszty eksploatacji (w tym energii) i zapewnia wysoką estetykę.
Rodzice nie pokrywają żadnych kosztów poza wyżywieniem

– każde miejsce jest dofinansowane w 100 proc. przez miasto,
podobnie jak w żłobku miejskim.
Warszawskie żłobki prowadzą
ciągłą rekrutację – stąd nowe
miejsca udostępniane są w systemie rekrutacji sukcesywnie, w
miarę rozstrzygania konkursów
oraz uzyskiwania przez nowe
żłobki wszelkich niezbędnych
pozwoleń.
Przykładowo, na początku
2019 r. w firmach prywatnych
wykupionych było 469 miejsc.
W sierpniu 2019 r. w systemie
rekrutacyjnym pojawiło się dodatkowe 1300 miejsc stworzonych przez podmioty prywatne.
Dzieci, które zostały do tych

żłobków przyjęte, będą mogły
rozpocząć w nich pobyt od początku września, po podpisaniu
umowy z operatorem żłobka
(podobnie jak w przypadku
żłobka miejskiego).
W sumie, do końca 2019 r. roku
w żłobkach prywatnych będzie
wykupionych ok. 5500 miejsc.
Pojawienie się w tym roku ponad 5 tys. nowych, bezpłatnych
miejsc w żłobkach znacząco poprawi dostęp rodziców do żłobków. Odczują to pozytywnie rodzice, którzy chcą zapewnić opiekę nad dzieckiem blisko miejsca
zamieszkania lub blisko miejsca
pracy i kontynuować karierę zaKamil Dąbrowa
wodową.
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Czterdziestka stuknęła szkole przy Dembowskiego

Ach, co to był za jubileusz!
W dniu 20 października
minęło dokładnie 40 lat
od chwili, gdy w nowo
wzniesionym gmachu przy
ul. Dembowskiego 1 otwierałem Szkołę Podstawową
nr 305 i pierwszy na Ursynowie Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Po 40 latach, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, spotkali się w
tym samym miejscu na forum
szkoły pierwsi uczniowie, absolwenci i nauczyciele.
Po spotkaniu zaroiło się od
wpisów na Facebooku:
Było wzruszająco i wesoło (Barbara Tukendorf),
Byłam, dziękuję!!! Było super
(Dorothee Flower),
Ale się dzisiaj wzruszyłam! 40lecie powstania mojej podstawówki. Było bosko! (Katarzyna Kalicińska),
Super szkoła, ściskam zacne towarzystwo (Małgorzata Sadowska).
Akurat 1 kwietnia 1979 roku,
kończąc pracę w Głównej Kwaterze ZHP, gdzie pełniłem funkcję
kierownika Wydziału Harcerskiego (1974-1979), miałem pewność, że mimo otrzymanych propozycji, nie pociąga mnie żadna
praca w ministerstwach, komitetach i instytucjach centralnych
administracji państwowej. Chciałem zorganizować i poprowadzić
autorską szkołę swoich marzeń.
Byłem nauczycielem, wówczas z
14-letnim stażem, absolwentem
Wydziału Matematyki Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od dwóch lat mieszkałem

już na warszawskim Ursynowie
(byłem jednym z pierwszych
mieszkańców tego nowo powstającego wtedy osiedla), kończąc
podyplomowe studia z zakresu
organizacji i zarządzania, napisałem pracę dyplomową na temat:

nie części dydaktycznej) nastąpiło 20 października 1979 roku.
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i boisk trwała do 1983 roku.
Szkoła pracowała w trudnych warunkach od 7 rano do późnych
godzin wieczornych, a mimo to

Koncepcja szkoły środowiskowej
na osiedlu Ursynów w Warszawie, przedłożyłem ją ówczesnym
władzom dzielnicy Mokotów i…
otrzymałem misję utworzenia tej
szkoły (byłem jej dyrektorem w
latach 1979-1983).
Początkowo na Ursynowie istniały tylko dwie szkoły elementarne z klasami I-III (od 1977 roku SP 81 przy ul. Puszczyka i od
1978 roku SP 303 przy ul. Koncertowej). Starsza młodzież uczyła się w osiedlowych klubikach,
szkołach na Mokotowie, w Grabowie i w Pyrach. W owym czasie planowano wprowadzenie
dziesięciolatki. Perspektywicznie do Zespołu miały należeć
dwie szkoły elementarne z klasami I-III i przedszkolem oraz szkoła zbiorcza z klasami IV -X.
Oficjalne otwarcie budynku
przy ul. Dembowskiego 1 (jedy-

była inna niż wszystkie, lubiana
przez uczniów, dostarczająca im
wiele przeżyć i intelektualnej
przygody, tętniąca bogatym życiem pozalekcyjnym, z autentyczną samorządnością, szczepem
harcerskim, klasami sprofilowanymi, własnym teatrem i gazetą
wydawaną na wzór korczakowskiego Małego Przeglądu, z nauczycielami o wielkiej pasji i bogatej osobowości.
Stało się to możliwe, bo postawiłem na młodych pasjonatów,
którzy chcieli dokonać czegoś niezwykłego (przekonałem ówczesne władze do wyodrębnienia z
Wydziału Oświaty własnej komórki kadrowej, co dało mi wolną rękę w doborze kadry pedagogicznej). W wyniku przeprowadzenia swego rodzaju castingu,
zwerbowałem do pracy grupę podobnych sobie zwariowanych za-

paleńców, wspaniałych nauczycieli oddanych młodzieży, ambitnych, doświadczonych, których
porwała wizja tworzenia niebanalnej szkoły i szansa samorealizacji. Towarzyszył nam zapał, entuzjazm, a może i coś z romantyzmu, radość tworzenia i autentyczna pasja pedagogiczna. Dzięki temu powstał wyjątkowy zespół, a szkoła stała się miejscem
magicznym, działała i odnosiła
sukcesy, pomimo przeciwności
losu, dzięki ludziom, którzy ją
tworzyli, wbrew rzeczywistości,
która nas wtedy otaczała, na przekór trudnościom i kryzysowi, cały czas wierna ideałom patrona
(Aleksander Kamiński), którego
imię przyjęła.
O tym, że Szkoła 305 od początku miała szczęście do znakomitych nauczycieli i pedagogów,
świadczą dalsze ich losy (choć z
braku miejsca możemy, niestety,
wymienić tylko niektórych):
Anna Mitera (w SP 305 od
1980 roku) została moją następczynią, a po przekształceniu SP
305 w LXX LO im. Aleksandra
Kamińskiego kierowała placówką przez ponad ćwierć wieku.
Idee SP 305 kontynuowała i
twórczo rozwinęła. Szkoła pod
jej kierownictwem osiągnęła wysoki poziom nauczania i zdobyła powszechne uznanie na rynku
oświatowym. W rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
znalazła się wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce i zdobyła
tytuł Złotej Szkoły’2019.
Od 40 lat w szkole pracują
nieprzerwanie: Ewa Hatt (Wió-

rek) – od 1979 roku i Wojciech
Kolwas – od 1980 roku. Serdeczne gratulacje! (szkoda, że
władze oświatowe w ogóle nie
zauważyły historycznego jubileuszu i nie zdobyły się na bodaj
symboliczny dyplom lub list
gratulacyjny z tej okazji dla nauczycieli z najdłuższym
stażem),
Teresa Warzocha, polonistka,
pierwsza zastępczyni dyrektora
(1979-1980) była później przez
wiele lat dyrektorem SP nr 100
im. Francesco Nullo,
Elżbieta Pykosz, geograf, zastępca dyrektora (1980-1981)
została nauczycielem w polskiej
szkole w Moskwie, potem wizytatorem Wydziału Oświaty Mokotów i Ursynów,
Halina Karnecka, pierwszy
pedagog (1979-1981) została
wizytatorem mokotowskim, potem była dyrektorem ursynowskiej szkoły dla dzieci dyslektycznych przy ul. Wokalnej, a od
1993 roku dyrektorem Niepublicznych Szkół Fundacji Primus
(obecnie na Kabatach),
Hanna Łukaszyk, pierwszy
dyrektor filii SP 305 przy ul. Cybisa (1980-1984), metodyk i wizytator Kuratorium Oświaty, została zastępcą dyrektora banku
PKO,
Jerzy Wiśniewski, nauczyciel
matematyki (1980-1990) i instruktor harcerski został dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Barbara Osica, nauczycielka
filii SP 305, została dyrektorem
SP 323 na Ursynowie,

Barbara Klimuszko, nauczycielka biologii (1979-1988) jest
autorką serii podręczników,
Izabela Gacowa, polonistka,
twórca teatru szkolnego SP 305,
kontynuowała pracę jako nauczyciel w XV LO im. Narcyzy
Żmichowskiej,
Małgorzata Osińska, historyk,
została zastępcą dyrektora SLO
nr 2,
Andrzej Sasin, matematyk, został nauczycielem VIII LO im. Juliusza Słowackiego,
Krzysztof Białkowski, fizyk,
przeszedł do Liceum im. Stefana
Batorego,
Joanna Radzka, plastyczka,
projektowała scenografie teatralne, kostiumy dla zespołu Gawęda i Violetty Villas.
Z taką kadrą można było góry
przenosić!
Serdecznie wam za to, koleżanki i koledzy, dziękuję.
Obecnie LXX LO kierują: Andrzej Woźniak (dyrektor) i Beata
Szymczak (zastępca dyrektora,
była uczennica SP 305). Dziękuję za gościnę i życzliwą pomoc
przy organizacji spotkania.
Pragnę na koniec złożyć także serdeczne podziękowania
Komitetowi organizacyjnemu
jubileuszu (Krysi Smułowej i
Basi Tukendorf) oraz Arkowi
Oldyńskiemu (byłemu uczniowi
SP 305), szefowi drukarni Kera
za wydanie okolicznościowej
broszury.
Pamiętajcie! Spotykamy się
ponownie w 50. rocznicę powstania SP 305 w 2029 roku!
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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Zdaniem radnego

Protestujemy
przeciwko obniżaniu
dochodów samorządów
chody jednostek samorządowych wzrastają, ale pomijają
jednocześnie fakt, iż ceny
usług, materiałów i wynagrodzeń także wzrastają i w ostatecznym rozrachunku bilans
jest ujemny, bo koszty realizacji usług publicznych przewyższają wzrosty dochodów ostatnich latach. Po prostu pieniędzy brakuje.

W dniu 17 października
br. Rada Dzielnicy Ursynów zaopiniowała wstępny projekt załącznika
dzielnicowego na 2020 r.
Opinia radnych jest pozytywna, ale z licznymi uwagami, odnoszącymi się do
negatywnych dla samorządów efektów finansowej polityki rządu.
Z przedstawionych przez
prezydenta Warszawy dokumentów wynika, iż najistotniejszym czynnikiem wpływającym
na możliwości finansowe miasta mają wprowadzone lub zaplanowane zmiany legislacyjne, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Warszawy. Szacuje się, iż ubytek z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT) sięgnie w
2020 r. ponad 800 mln zł
(zwolnienie z podatku osób w
wieku do 26 roku życia, podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodów, obniżenie
stawki podatku z 18% do 17%,
zniesienie 30-krotności limitu
składek ZUS).
Ubytki dochodów dla Warszawy przekładają się także na
zmniejszenie wydatków budżetowych w dzielnicy Ursynów o
około 80 mln zł w stosunku do
budżetu na bieżący rok. Mimo
iż przedstawiony radnym do zaopiniowania załącznik budżetowy daleki były od ideału, jako
stowarzyszenie Otwarty Ursynów podjęliśmy decyzję, iż zaopiniujemy wstępny załącznik
pozytywnie, gdyż zmniejszone
dochody to efekt decyzji rządu,
a nie samorządu. Stąd opinia
pozytywna, aczkolwiek z ważną uwagą.
Uwaga została zgłoszona jako poprawka przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej.
Wspólnie, jako Rada Dzielnicy,
wskazaliśmy w niej faktyczne i
obiektywne okoliczności powodujących obniżenie środków finansowych będących w dyspozycji Warszawy, w tym i Dzielnicy Ursynów. Zresztą te okoliczności są konsekwentnie podnoszone przez inne samorządy, a
także przez Unię Metropolii Polskich, Samorządy Metropolii
Warszawskiej, czy też przez
strony samorządowej Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Wszystkie te
podmioty domagają się od rządu wprowadzenia rekompensaty wyrównującej jednostkom
samorządu ubytki dochodów z
PIT, a także przekazywania do
dyspozycji samorządów pełnych kwot, wynikających z zadań zlecanych przez rząd (np.
na podwyżki pensji nauczycieli, czy na obsługę programów
500+ i 300+).

Jako Otwarty Ursynów uważamy, iż naszym obowiązkiem
jest dbanie w pierwszej kolejności o interesy ursynowskiej
wspólnoty
samorządowej.
Mniej pieniędzy do dyspozycji
samorządu lokalnego przekłada
się na jakość realizowanych
przez samorząd zadań. Oznacza to ograniczenie usług publicznych ze strony samorządu
lub gorszą jakość tych usług. Innej drogi nie ma.
Dlatego, w związku z pozoru
„odległymi” decyzjami rządowymi i parlamentarnymi, może
okazać się, że w 2020 roku na
Ursynowie usługi lokalnego samorządu będą musiały zostać
w pewnym stopniu ograniczone. Mogą ucierpieć takie imprezy plenerowe jak „Ursynów dobry dla zwierząt” lub Dzień Cichociemnych. W tej chwili są
problemy nawet z zabezpieczeniem w pełnej wysokości środków na edukację oraz na utrzymanie zieleni. Dlatego musimy
informować, że wiele obietnic
formułowanych przez rząd jest
finansowanych de facto w części przez samorządy, które muszą przez to ograniczać inne
swoje działania. Nie ma bowiem nic za darmo.
Jestem zdziwiony, że podczas
dyskusji w Radzie Dzielnicy Ursynów radni opozycji (Projekt
Ursynów, Prawo i Sprawiedliwość, Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa – zachowujący się
jakby byli w koalicji) nie rozumieli (a może nie chcieli zrozumieć) obiektywnych okoliczności, które muszą spowodować
zmniejszenie dochodów. Radni tych organizacji nie poparli
poprawki, która przecież była
protestem przeciwko ograniczaniu przez rząd roli samorządów
terytorialnych i miała podkreślić
brak zgody na takie działania. Z
wypowiedzi radnych opozycji
wynikało, iż zupełnie nie rozumieli oni, że środki budżetowe
nie biorą się z dodrukowywania pieniędzy. Jak nie ma dochodów, to nie ma środków na
projekty. Jednocześnie ci sami
radni nie potrafili wskazać tego,
z czego można zrezygnować,
gdy ursynowski/stołeczny samorząd ma mniej pieniędzy do
dyspozycji.

Jako Otwarty Ursynów mamy
nadzieję, iż mimo ubytków w
dochodach uda się przed uchwaleniem ostatecznego budżetu
miasta na 2020 rok znaleźć jeszcze dodatkowe środki, tak aby
można było realizować zadania
samorządu na jak najwyższym
poziomie, ale też nie możemy
zgadzać się na ograniczanie dochodów samorządów, przy jednoczesnym zwiększaniu zadań,
które maja być przez nie realizowane. Oczekujemy od strony
rządowej pochylenia się nad tym
tematem, bo kampania się skończyła, a zadania pozostały.
Piotr Skubiszewski
Radny Dzielnicy Ursynów
Stronnicy rządu argumentuOtwarty Ursynów
ją, że w ostatnich latach do-
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Fotoreportaż zbeletryzowany

Ursynowski tunel POW coraz dłuższy
Bogusław Lasocki
Budowa ursynowskiego odcinka
Południowej Obwodnicy Warszawy trwa niezmiennie w przyzwoitym tempie. Już nie miesiące,
ale wręcz pojedyncze tygodnie
przynoszą kolejne zmiany i widoczne efekty robót. Na rozwój
prac odcinka ursynowskiego zerkam właściwie cały czas, jednak
dopiero bezpośrednia wizyta na
placu budowy i rozszerzające
spojrzenie z drona pozwalają
dostrzec, jak wiele zostało już
zrobione do tej pory.
Dzięki uprzejmości firmy Astaldi – wykonawcy “Zadania A”, czyli ursynowskiego odcinka POW – miałem możliwość
kilka dni temu obejrzeć plac budowy dosłownie od środka. W tej ciekawej wycieczce towarzyszyli mi panowie Maciej
Piela – kierownik robót mostowych na
budowie oraz Mateusz Witczyński –
rzecznik prasowy Astaldi.

Przejściowo będzie trudniej
zjechać z S-2
Wielkość frontu robót widać, gdy się
przemieścić wzdłuż ulicy Płaskowickiej: jedziemy, jedziemy, a ta budowa
ciągnie się na długim odcinku od hipermarketu Auchan aż do skarpy. Jednak dopiero tam, na placu, widać
ogrom całego przedsięwzięcia. Obserwator staje się jakby malutką mróweczką wśród widocznych maszyn budowlanych, koparek, ciężarówek wywożących ziemię, samochodów z wirującymi gruszkami wypełnionymi betonem,
hałd ziemi, a przede wszystkim wybudowanych już wielkich konstrukcji żelbetonowych.
Jednym ze specyficznie najciekawszych miejsc całej budowy jest granica,
gdzie wszystko się zaczyna – granica
pomiędzy zakończeniem z “zawrotką”
odcinka drogi S-2 a placem budowy.
Obecnie ruch zjazdowy z POW dzieli
raptem dwumetrowy trawiasty wał
ziemny, płot i ... rozpoczyna się już zupełnie inny świat wielkich prac budowlanych. W sumie tu, od strony zachodniej, zaczyna się nowy odcinek obwodnicy. Połączenie końca S-2 z wybudowanymi odcinkami ursynowskiej POW

to obecny cel wykonawców, jednak jeszcze przez jakiś czas będący w sferze marzeń kierowców.
Faktyczną granicę tuż za płotem stanowi sześć poziomo ułożonych płyt
przejściowych. Sąsiadująca cała zatoczka zostanie przebudowana i odpowiednio wyprofilowana, aby w odpowiednim momencie robotnicy mogli połączyć istniejącą końcówkę drogi z początkiem nowej arterii. Główne prace
na pobliskich obiektach praktycznie już
się skończyły i obecnie są realizowane
jedynie prace wykończeniowe. Ponieważ jest ich sporo, zapewne potrwają
jeszcze jakiś czas. Jednak w jakimś momencie, na razie trudnym dokładniej
do określenia, będzie już możliwe wywożenie ziemi z tego i pobliskich miejsc.
Jedynym sensownym rozwiązaniem będzie wykorzystanie przez ciężarówki
budowy istniejącej “zawrotki”, zaś dotychczasowy ruch samochodowy zostanie skierowany do ronda na ulicy Puławskiej pod wiaduktem S-2. Działanie te
będą skutkowały niedogodnościami dla
użytkowników okolicznych ulic, powstaną dodatkowe problemy z przejezdnością, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. No cóż, coś za coś. Im
prędzej ten niewygodny etap nastąpi i
potem się skończy, tym szybciej kierowcy będą mogli korzystać z nowej, szerokiej drogi S-2 oraz z wygodnych zjazdów i dojazdów .

Podziemna sztolnia
robi wrażenie
Oddalając się od miejsca istniejącego
połączenia z nowym odcinkiem S2, widzimy inny obraz. Z daleka rzuca się w
oczy zielona jakby kładka na całą szerokość, w poprzek wykopu przyszłej
drogi szybkiego ruchu. Podchodząc bliżej okazuje się, że ta kładka do duża
łącznica stanowiąca fragment zjazdu z
nowej S2 w kierunku ulicy Gandhi. Po
prostu, budowa jest tak duża, że nawet
spore elementy konstrukcyjne, przez
kontrast z innymi większymi, wydają
się pomniejszone. Również budowa tej
łącznicy była nietypowa. Zwykle takie
elementy robi się na rusztowaniach z
wykorzystaniem szalunków. Jednak w
tym przypadku najpierw zrobiono
obiekt, a teraz dopiero wydobywana
jest spod niego ziemia. Takie rozwiązane bardzo przypomina metodę podstropową, z której wykorzystaniem budowane są prawie wszystkie stropy tunelu POW na Ursynowie. Bardzo przyspiesza i ułatwia prace przygotowawcze i
późniejsze budowlane.
Obecnie wyraźnie widoczne są już zarysy wjazdu na S-2 od ulicy Puławskiej z

kierunku południowego oraz znajdujący
się nad nim przejazd, który zostanie wykorzystany do połączenia zjazdu z S-2 z
wybudowaną ostatnio łącznicą, prowadząc dalej do ulicy Gandhi.
Wykopy budowanej S-2 wyglądają
bardzo ładnie dzięki znajdującemu się
tam piachowi, zapewne naniesionemu
kiedyś przez lodowiec. Jednak piach ten,
przypominający piaskownicę dla dzieci,
jak i cały grunt, stwarza bardzo trudne i
niejednorodne warunki dla odpływu wody atmosferycznej. Po większych opadach zdarza się, że woda stoi wysoko,
utrudniając prace. Dlatego w pobliżu został wykonany wykop retencyjny, do którego będzie spływała woda z tunelu, następnie wypompowywana, aż do momentu wykonania ostatecznej infrastruktury odwodnieniowej.
Przemieszczam się od poziomu łącznicy w kierunku wschodnim, krótkie spojrzenie do tyłu ukazuje optymistyczny
widok. Właśnie wybierana i wywożona
jest ziemia przykrywająca wybetonowane już podłoże przyszłej S-2, tworząc obraz podobny do długiej wanny, która po
pokryciu odpowiednim podłożem zmieni się w jezdnię prowadzącą do tunelu.
Natomiast od strony wschodniej widnieją dwa wielkie prostokątne otwory, wyglądające jak ciemne otwarte paszcze.
To wlot i wylot z portalu zachodniego,
rozpoczynającego z tej strony podziemny odcinek obwodnicy.
Moment wejścia do tunelu robi bardzo
duże wrażenie, przerastające to, co odczuwamy oglądając zdjęcia tego miejsca. W sumie tunel jest ogromny. Każdy
z dwóch kanałów jezdnych ma przewidziane miejsce na trzy pasy komunikacyjne o szerokości 3,5 m oraz pas rezerwowy (awaryjny) o szerokości 3,75 m.
Przy kilkumetrowej wysokości tunelu
można się poczuć się trochę skarlałym.
Jeden z internautów, oglądając zdjęcia
wlotu do tunelu w mediach społecznościowych, miał wątpliwości czy zmieszczą się tam trzy pasy ruchu, bo jakby było trochę ciasno. Jednak każdy, kto znajdzie się w tym tunelu, natychmiast pozbędzie się jakichkolwiek wątpliwości.
Nawet spory samochód, którym jeździliśmy po budowie, stał się tam jakby zminiaturyzowany. No więc jedziemy, jedziemy, i jakoś nie widać końca tunelu.
Tu kolejne zaskoczenie. Gdy dotarliśmy
wreszcie do przodka, okazało się, że na
powierzchni ziemi bylibyśmy w odległości około 100 m od ulicy Stryjeńskich.
Czyli pod ziemią przebyliśmy około 700
metrów. Jest wreszcie przodek i koparka pracowicie wydobywająca decymetr
po decymetrze urobek zbitego piachu ze
ściany.

Miejsce w sumie niesamowite, a przy
tym zupełnie przyjazne. Tunel na całej
długości oświetlony, oczywiście z wyjątkiem przodka. Żółto - pomarańczowy
piasek zmieszany z gliną nawet nie lepił
się do butów, a ogromna rura - również
pomarańczowa, dostarczała z zewnątrz
świeże powietrze. I to co uderzało: spokój i gdy koparka nie pracowała, chyba
doskonała cisza. Ciekawe wrażenie. Jednak jeszcze trochę i miejsce to zmieni się
w małe piekiełko, zwłaszcza gdy w godzinach szczytu ruszą samochody, a tunel
uzyska zaplanowaną przepustowość 120
tysięcy pojazdów w ciągu doby. No ale teraz było całkiem przyjemnie.
Do finału jeszcze daleko, niemniej praca wykonana dotychczas jest imponująca. Szacując dla tylko tego odcinka 700
metrów, wywieziono około 150 tys. metrów sześciennych urobku, wykorzystano ogromne ilości betonu zbrojenia i wykonano potężną pracę. W zasadzie to
wiadomo, ale wyraziście odczuwalne są
te fakty dopiero wtedy, gdy jest się tam
w środku sztolni, przy przodku.

Przedsionek krainy
krasnoludków
Drugim celem dziennikarskiej wycieczki było zwiedzanie miejsca prac w
rejonie, a właściwie pod skrzyżowaniem
linii metra z planowanym przebiegiem
tunelu POW. Przy okazji przejazdu do
tego miejsca można było docenić walor
“dróg technicznych” na wielkich placach
budowy. Jadąc taką drogą obok terenu
prac wzdłuż ulicy Płaskowickiej, od Pileckiego do metra, poświęciło się na przejazd minutę. W tym czasie, zerkając w
bok, widziałem, że ulica Płaskowickiej
stała w korku.
Miejsce zejścia pod ziemię zlokalizowane jest przy ścianach wzmocnionego
tunelu metra. I znów, jak poprzednio w
sztolni, wielkość budowli i prac widoczna była dopiero na miejscu. Sam tunel
metra wraz ze wzmocnieniami ma całkiem pokaźne rozmiary, co widać na
zdjęciach lub fragmentami z poziomu
ulicy. Jednak ogrom ukazuje dopiero
podczas przechodzenia tuż obok, w bezpośredniej bliskości murów, wsporników, wzmocnień, belek i innych elementów technologicznych i konstrukcyjnych,
niezbędnych do realizacji prac podziemnych. Miejsce pod ziemią, znów na żółciutkim piasku, było dziwne, jakby jakaś
obca kraina. Cicho, widno, dużo wolnej
przestrzeni i sześć dominujących, ogromnych ścianek szczelinowych, podpierających od dołu wzmocnienia i tunel linii
metra. Ścianki te w przyszłości zostaną
wykorzystane również przy budowie
bocznych ścian tunelu jezdnego.

Natomiast prace przy budowie tunelu, choć są zaawansowane, będą wymagały jeszcze sporo czasu. Sam tunel w
tym miejscu składa się z dwóch kanałów. Dolny będzie szlakiem komunikacyjnym samochodowym, natomiast górny pośredni - na razie nie będzie eksploatowany. Trzy lata temu były rozważane pomysły, by w kanale pośrednim górnym
zrobić parkingi samochodowe, jednak
pomysł nie znalazł przychylności władz.
Spośród tych czterech widocznych z dołu kanałów, z piachu opróżniony został
tylko kanał pośredni od strony wschodniej. Trwają tam aktualnie prace zbrojeniowe związane ze wzmacnianiem stropu dolnego kanału jezdnego. Nie jest to
jednak zapewne przejaw opóźnień terminowych, ale konsekwencja bardzo trudnych i czasochłonnych prac związanych
ze wzmacnianiem i tworzeniem obudowy linii metra, która na dodatek bez przerwy była eksploatowana. Trzeba również pamiętać, że nad miejscem planowanego tunelu do ostatniej chwili działał
bazarek, uniemożliwiając prowadzenie
tam prac ziemnych.
W sumie wrażenie na dole pod tunelem metra jest niespotykane, a dominujące odczucie to przytłoczenie ogromem
elementów konstrukcyjnych. Co będzie
dalej, zobaczymy. Prace trwają. Negocjacje wielostronne zapewne też.

Terminowa
proza życia
Ostatnie komentarze burmistrza Ursynowa, wypowiedziane na sesji Rady
Dzielnicy Ursynów, a wskazujące na
możliwość opóźnienia prac na ursynowskim odcinku POW, nie wywołały jakichś oficjalnych (znanych) reakcji zarówno inwestora Głównej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, jak i wykonawcy – firmy Astaldi. Czy rozmowy jakieś
trwają? Trudno powiedzieć, choć wydaje się to prawdopodobne. Prace zostały
zaplanowane bardzo szczegółowo, jednak trzeba pamiętać, że wykonawca
mógł rozpocząć swoje zadania z rocznym opóźnieniem. Były zresztą jeszcze
inne uwarunkowania, z obu stron. W
sumie termin finału inwestycji, czyli oddanie ursynowskiego odcinka POW do
eksploatacji, określony na sierpień 2020
roku, wydaje się obecnie mało realny.
Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Zapewne jakieś konkretne decyzje zapadną wkrótce, co może sugerować upublicznienie tego tematu przez
burmistrza. Jednak w tym przypadku upływ czasu i opieszałość w podejmowaniu decyzji działa na niekorzyść.
Miejmy nadzieje, że jakieś konkrety wynikną wkrótce.
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22. Bieg „Passy”w promieniach słońca

Gwarno i wesoło pod Kopą
Niemal tysiąc zawodników wystartowało w sobotę 19 października w 22. Biegu
„Passy” pod Kopą Cwila. To już ursynowska marka i tradycja. Zawody zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów, Tygodnik „Passa” i Fundację Sport
przyciągnęły tłumy ursynowian.
Jesienne biegi na przełaj u podnóża Kopy Cwila, gromadzące głównie uczniów ursynowskich
szkół, wpisały się na stałe w kalendarz imprez na
terenie dzielnicy i co roku odbywają się w entuzjastycznej atmosferze. Nie inaczej było i tym razem,
w czym pomogła tradycyjnie już wspaniała pogoda. Przez ponad 20 lat tylko raz zdarzyło się, że padał deszcz.
Sekretariat zawodów wydał tysiąc specjalnie
przygotowanych na tę okazję numerów startowych, uprawniających do wzięcia udziału w biegach. Jednym z największych atutów naszej imprezy jest fakt, że liczy się nie osiągnięty wynik, ale
przede wszystkim wspólna, dobra zabawa. Każdy,
absolutnie każdy uczestnik biegu, niezależnie od
tego, które miejsce zajął na mecie, mógł liczyć na
ciepły posiłek, deser i napój regeneracyjny, a także przygotowany specjalnie na tę okoliczność pamiątkowy medal. Ponadto, najlepsi otrzymali także pokaźnych rozmiarów puchary, które wręcza-

li burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa,
wiceburmistrz Piotr Zalewski oraz dwoje sławnych olimpijczyków: wicemistrzyni igrzysk moskiewskich 1980 w skoku wzwyż Urszula Kielan i
wicemistrz igrzysk 1976 w Montrealu (sztafeta 4
x 400 m) Jerzy Pietrzyk.
W tym roku uczestnicy mogli posmakować
pysznych kiełbasek, a na deser poprawić znakomitym pączkiem prosto z cukierni Krzosek. Do popicia, jak co roku, były napoje nawodniające, ufundowane przez firmę Coca-Cola HBC Polska Sp. z
o. o.. Swoją cegiełkę dołożyła także Winda-Warszawa Sp. z o. o..
Tradycyjnie już Bieg Passy zwieńczyła dekoracja najlepszych szkół z Ursynowa, które zgłosiły do
zawodów najwięcej swoich reprezentantów. Najlepsze szkoły otrzymały między innymi zestawy
audio oraz sprzęt sportowy.
Tegoroczną edycję Biegu Passy zdecydowanie
należy zaliczyć do tych najbardziej udanych. Zawody miały profesjonalną oprawę i zostały doskonale zorganizowane, co podkreślało wielu rodziców
i nauczycieli. Do zobaczenia pod Kopą za rok!
Galerię zdjęć z Biegu Passy można obejrzeć na
naszej stronie internetowej: www.passa.waw.pl.
Dokładne wyniki wszystkich biegów znajdzie się
tutaj: https://wyniki.datasport.pl/results3133/.
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Podziękowanie za pomoc warszawiakom
nakomitą większość
wypędzonych, a więc w
przybliżeniu 400 tysięcy – przesiedlono do zachodnich
dystryktów Generalnego Gubernatorstwa, gdzie pozostawiono
ich bez środków do życia. Tragiczną sytuację potęgował fakt
braku zimowej odzieży i szybko
zbliżających się mrozów, w okolicznościach toczącej się wojny i
związanych z tym dotkliwych
zniszczeń, powszechnej biedy,
braku żywności i niepewności
politycznej (patrz; Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944. T I-V, Warszawa:
PIW, 1992).
ażdy z wypędzonych
szukał kontaktu z rodziną lub znajomymi
mieszkającymi w tej części Polski.
200, a może 300 tys. ludzi nie
miało tu jednak nikogo bliskiego.
Ta ogromna rzesza warszawiaków była przydzielana przez sołtysów, wójtów i burmistrzów do
chat i domów całkiem obcych ludzi, którzy wprawdzie mieli dach
nad głową, ale ich sytuacja materialna niewiele była lepsza. Wielu także szukało schronienia na
własną rękę. Trzeba było dzielić
się z wypędzonymi z Warszawy,
wręcz przysłowiową ostatnią
kromką chleba; często trzeba im
było dostarczyć czegoś do okrycia, znaleźć miejsce do spania i
ogrzać. Znakomita większość
„gospodarzy” wspaniale wywiązała się z nadzwyczaj trudnego
zadania. Znam kilka osób, które
jako małe dzieci znalazły wówczas miejsce gdzieś w Polsce.
Utrzymują one serdeczny kontakt z dziećmi i wnukami swoich wybawicieli i dobroczyńców,
albowiem większość z przyjmujących ich już nie żyje. Znana varsavianistka Hanna Szwankowska, współpracująca z prof. Ma-
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L e c h K r ó l i ko w s k i
Minęło właśnie 75 lat od
czasu Powstania Warszawskiego. W jego wyniku zginęło około 200 tysięcy ludzi, spłonęły bezcenne
dokumenty naszej państwowości, a miasto zamienione zostało w ruinę.
Akt kapitulacji (2 października 1944) przewidywał między innymi, że w
określonym przez Niemców czasie, wszyscy ocaleli
mieszkańcy muszą opuścić miasto.
cenia się że z samej
tylko Warszawy wypędzono wówczas blisko 550 tys. ludzi (ok. 100 tys.
wysiedlono z miejscowości podwarszawskich), którzy wzięli tylko to, co mieli na sobie i ręczne
bagaże. Większość z wypędzonych przeszła przez obóz przejściowy Dulag 121 w Pruszkowie,
skąd ok. 150 tys. wywieziono do
obozów koncentracyjnych oraz
do pracy przymusowej w Rzeszy. Miejscami zbornymi dla wypędzonych były także inne
obiekty, w tym Tor Wyścigów
Konnych na Służewcu, koszary
przy Rakowieckiej (obecnie teren MSWiA), folwark Moczydło
na Ursynowie oraz stolarnia na
Okęciu, czyli najprawdopodobniej jeden z obiektów przy ulicy
Kłobuckiej (Ursynów).
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Piastów pamięta - dekoracja przy ul. Warszawskiej.
rianem Markiem Drozdowskim
przy „Exodusie Warszawy”, wynotowała z dokumentów ponad
40 nazw miejscowości, w których schronili się wygnańcy.
Około 2000 r. znany w Warszawie działacz społeczny – inż. Tadeusz Burchacki – wystąpił (na
piśmie) do ówczesnych władz,
aby kończąc obchody czterechsetlecia stołeczności Warszawy,
władze naszego miasta uhonorowały wójtów, burmistrzów i
prezydentów, wymienionych
przez Hannę Szwankowską miejscowości, Medalami Czterechsetlecia Stołeczności Warszawy,
wraz z dyplomem wyrażającym
podziękowanie za pomoc warszawiakom. Inny rodowity warszawiak i popularyzator historii
Warszawy (szczególnie Mokotowa) – Tadeusz Władysław Świątek – jest jednym z tych, którzy jako małe dzieci znaleźli się wśród
wygnańców. Pan Tadeusz przytulony został w Częstochowie.
Do dnia dzisiejszego utrzymuje
kontakt ze swymi dobroczyńcami, organizuje nawet różnego rodzaju wydarzenia kulturalne dla
częstochowian, jako potwierdzenie wdzięczności za pomoc
udzieloną zimą 1944/1945.
iszę o tych faktach, albowiem 75. rocznica
Powstania jest dobrą
okazją, aby podziękować mieszkańcom Polski za pomoc warszawiakom po katastrofie 1944
r. Jest to tym bardziej ważne, że
już niewielu zostało z tych, którzy przyjmowali wypędzonych
ze stolicy. To już ostatni moment,
aby wyrazić im wdzięczność.
wymienionych wyżej
przyczyn, 15 stycznia
2019 r. złożyłem w Urzędzie m. st. Warszawy jednostronicowe pismo zaadresowane do pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. W piśmie tym poprosiłem
prezydenta, aby rozważył możliwości ufundowania pamiątkowej
tablicy, która mogłaby wisieć np.
przy wejściu do Muzeum Powstania Warszawskiego. W piśmie tym
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zasugerowałem umieszczenie tekstu (szczegóły do uzgodnienia), w
którym prezydent Rafał Trzaskowski, w imieniu warszawiaków dziękuje mieszkańcom miast,
miasteczek, wsi i osiedli, którzy
zimą 1944/1945 przyjęli pod swój
dach wygnańców ze stolicy. Zasugerowałem także, by ewentualne odsłonięcie tablicy odbyło się 2
października 2019 r., a więc w 75.
rocznicę kapitulacji Warszawy.
o jakimś czasie otrzymałem dwa kolejne
tzw. przedłużacze, czyli pisma, które zgodnie z KPA
wydłużają termin odpowiedzi
ze względu na złożoność sprawy
i niezbędne konsultacje. W piśmie
[KZ-OK.RP.1510.1.2019.KWR(2.KWR.K
Z-OK.-RP)] z 15 lutego 2019 r.
stwierdzono, że Urząd potrzebuje jeszcze opinii Instytutu Pamięci Narodowej oraz zgody
Muzeum Powstania Warszawskiego (Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której
organizatorem jest m. st. Warszawa i ono (miasto) też zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju tej instytucji).
W kolejnym piśmie [KZ-OK.RP.1510.1.2019.KWR(8
KWR.KZ-OK.-RP)] z 30 kwietnia Urząd stwierdził, ze nie ma
jeszcze opinii Muzeum Powstania Warszawskiego i należy czekać. Ostateczną odpowiedź
otrzymałem w piśmie [KZ-OK.RP.1510.1.2019.KWR(12.KWR.
KZ-OK.-RP)] z 8 lipca 2019. W
pewnym uproszczeniu można
stwierdzić, że prezydent m. st.
Warszawy odmówił podziękowania (w imieniu mieszkańców) Polakom za pomoc udzieloną mieszkańcom stolicy! Pełny tekst odpowiedzi – podpisanej przez Michała Krasuckiego,
dyrektora Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków – na
załączonej kopii.
uzyskanych trzech odpowiedzi wynika, że w
trakcie półrocznych
konsultacji z Muzeum Powsta-
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nia Warszawskiego, Instytutem
Pamięci Narodowej oraz (zapewne) dyrektorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków okazało się, że rzeczonej tablicy prezydent m. st. Warszawy nie może ufundować, albowiem w tegorocznym budżecie
nie przewidziano takiego wydatku. Chodzi o kwotę 5 – 10
tys. złotych, w zależności od autora projektu i materiału, z jakiego tablica byłaby wykonana.
Zważywszy że uchwalony na
2019 r. budżet stolicy wynosi 19
218 159 407 złotych, to trudno uwierzyć, iż „przyczyna odmowy jest w pełni uzasadniona”. Moim zdaniem, inne działania, wspomniane przez dyrektora Jana Ołdakowskiego (patrz
tekst odpowiedzi), nie zastępują słowa „dziękuje” wyrażonego
przez prezydenta Warszawy, a
to jest istotą tego pomysłu.
rzez pewien czas kierowałem urzędem administracji publicznej zatrudniającym pół tysiąca pracowników. Później przez kilkanaście
lat z ramienia Najwyższej Izby
Kontroli, kontrolowałem ministerstwa, urzędy wojewódzkie,
starostwa i urzędy gminne. Z
praktyki wiem więc, że los szefa
urzędu administracji publicznej
w dużej mierze zależy od podległego mu personelu. „Załoga”
urzędu, przy pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów, może skutecznie wspierać,
ale także – w ten sam sposób –
może go wsadzić na minę, która
skończy karierę. Odnoszę wrażenie, że w tej ostatnie sytuacji jest
prezydent Trzaskowski. Nie sądzę, aby moje pismo dotarło do
adresata (Prezydenta), bo nie
wyobrażam sobie sytuacji, w której odmawia on symbolicznego
podziękowania tym, którzy pomagali warszawiakom. Z mojego urzędniczego doświadczenia
wynika, że dokument (lub informacja o nim), niezależnie od
schematu organizacyjnego urzędu, powinien dotrzeć do zainte-
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resowanego. Oczywiście, ma to
miejsce, gdy „załoga” działa na
rzecz swego kierownika!
odobnie można spojrzeć np. na sprawę awarii systemu przesyłania
ścieków. Nie jest rolą prezydenta sterczenie całymi dniami przy
wylewie szamba. Od tego ma zastępców i dyrektorów oraz prezesów. Ci ostatni byli jednak na tyle sprytni, że przed kamery wypchnęli Rafała Trzaskowskiego,
który nie projektował systemu,
nie zajmował się jego przeglądem i konserwacją, a nawet budowa systemu nie była realizowana w trakcie jego kadencji.
Tym niemniej, opinia publiczna
otrzymała medialny przekaz, że
prezydent jest winny awarii.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że wprawdzie samorząd
Warszawy zamówił i sfinansował (plus fundusze UE) obiekty, ale tzw. odbiorów dokonują
służby państwowe, one też decydują o dopuszczeniu do eksploatacji. Bez zgody tych służb – ani
tunel pod Wisłą, ani oczyszczalnia „Czajka” (w tym słynna spalarnia) nie miałyby prawa być
oddanymi do eksploatacji. Proszę przypomnieć sobie, np. ile
miesięcy trwają odbiory kolejnych stacji metra i ile służb (państwowych) jest w to zaangażowanych.
oim zdaniem, awaria systemu przesyłania ścieków jest
przykładem wsadzenia szefa na
minę, niestety, przy dużym
udziale polityków. Podobny wydźwięk ma wnioskowana przeze
mnie sprawa podziękowania za
pomoc dla warszawiaków. Uważam bowiem, że „w złej wierze”
nie poinformowano prezydenta
o sprawie – po co ma zbierać dla
siebie punkty popularności.
Wielka szkoda, że tego typu „polityka” jest prowadzona w Urzędzie m. st. Warszawy, bo podziękowanie mieszkańcom innych
miast za pomoc warszawiakom
„po prostu im się należy”!
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Galaktyka w Galerii Działań

Trzy miesiące temu otwierałam wystawę Życie i
Śmierć. Nie przypuszczałam wówczas, że z czasem
nabierze ona innego znaczenia.
Większej mocy, jeszcze większego sensu dla mnie. Mówiłam
o miłości, szczęściu, rutynie, sa-

motności, śmierci, krzyczałam o
cierpieniu i bólu, który widziałam w oczach ludzi.
Oni każdego dnia wstają i niosą swój krzyż w pokorze i tej nieznośnej ciszy. Widziałam to, a
ostatnio sama doświadczyłam bólu, który rozrywał moje ciało...
Zdecydowałam się cofnąć i poka-

zać jedną ze swoich prac z cyklu
Życie i Śmierć- w Galerii Działań.
Galaktyka to kulki. TY, MY,
WY, ONI WSZYSCY.
Ja jestem czerwoną tą w samym centrum, która oddala się
od niebieskiej i zmierza ku zielonej, odpychając żółtą. A TY, którą jesteś na trzeciej, licząc od
Słońca, oraz piątej pod względem wielkości planecie Układu
Słonecznego?
Już 25 października zapraszam wszystkich zainteresowanych na wernisaż, godz.19.00,
pon.-pt. 14.00-20.30. Wystawa
czynna do 06 grudnia 2019r.
Zrealizowano dzięki wsparciu
Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.
Klaudia Jaszczuk
Wo j t e k D ą b r o w s k i

ZŁOTE GODY
Gość obchodził Złote Gody. Sąsiad rzekł z podziwem:
- Widzę kumie, że małżeństwo musisz mieć szczęśliwe.
Imponujesz mi – powiada. – W domysłach się gubię,
Jak to robisz, że jesteście tyle lat po ślubie,
A ty ciągle mówisz do niej: skarbie, moje złotko,
Mój kwiatuszku, żabko, żuczku, wiosną zwiesz stokrotką,
Porównujesz do słoneczka, do śnieżynki w zimie…
- Przyznam ci się: zapomniałem jak jej jest na imię.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Słupkomania...
ogłoby się wydawać, że kiedy opadnie powyborczy kurz, mediom zabraknie tematów. Tymczasem, wciąż trwają wyborcze podsumowania
i rozliczenia, co wzbudza zrozumiałe zainteresowanie nie tylko uważnych obserwatorów polityki, ale też zwykłych obywateli. Nadchodzący okres dostarczy nam zapewne jeszcze więcej ciekawych spraw i nowych wątków. Już
wkrótce bowiem rozpoczną się obrady Sejmu i Senatu w nowej odsłonie. Pojawi się tam wiele spraw
społecznych, z dziedziny kultury, obronności, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony zdrowia,
kwestii światopoglądowych i życia w ogóle. Poczekamy, zobaczymy, co jeszcze.
Według dotychczasowych ustaleń Sejm i Senat wznowią obrady 12 listopada. Co ciekawe, po raz
pierwszy istnieje duża szansa, że marszałkami seniorkami zostaną dwie kobiety. Na marszałka seniora Senatu może być powołana Barbara Borys-Damięcka, a na marszałka seniora Sejmu znana
z poprzednich kadencji - Iwona Śledzińska-Katarasińska. Zgodnie z konstytucją prezydent ma 30
dni (od wyborów) na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu, więc powyższy termin ma
swoje uzasadnienie w obowiązującym prawie. Kadencja Sejmu trwa cztery lata, co wynika z zapisów konstytucji. Skoro pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji odbyło się 12 listopada i trwa do
11 listopada tego roku to 12 listopada jest naturalnym i oczywistym terminem początku kolejnej kadencji – wyjaśnił rzecznik prezydenta.
Mogłoby się wydawać, że wraz z zakończeniem kampanii wyborczej znikną z naszej świadomości czas słupki, które dominowały w ostat„Gdziekolwiek się ruszyć, nim czasie w różnego rodzaju mediach. Słupek to słupek i na pozór wszystkie wyglądasłupki. Po co komu tyle
ją podobnie. A jednak wcale tak nie jest. Jedsłupków? Nigdy w historii ne są tak wysokie, że ledwie mieszczą się na
a inne tylko trochę wystają ponad linie mieliśmy do czynienia planszy,
nię wyznaczającą 0, słownie zero. No cóż.
z czymś takim”
Takie są prawidła demokracji…
Reasumując: słupki są fajne – mówiąc kolokwialnie, bo patrząc na nie, od razu wiemy, kto na co sobie zasłużył. Kto może cieszyć się i świętować zwycięstwo, a kto zdążył odtrąbić sukces, choć jego słupek ledwie widać – taki mały. Tak czy
inaczej, słupki są pożyteczne, zarówno te wysokie, które są ukoronowaniem sukcesu, jak i te małe,
które pokazują ile ten – kogo dotyczą – ma jeszcze do zrobienia w kolejnej kampanii. Jeśli w ogóle
ma jeszcze coś do zrobienia po tych wyborach.
Zamykając sprawę słupków wyborczych, warto zauważyć, że są jeszcze słupki, które wcale nie cieszą warszawiaków. Myślę, że w kwestii tych słupków wielu z nich ma opinię podobną do mojej. Są
to bowiem słupki, które nie rosną ani nie maleją, za to ich ilość zwiększa się gwałtownie. Zjawisko
staje się powszechne, a wręcz przybiera charakter plagi. Najprościej można ją określić jako „słupkomanię”. Gdziekolwiek się ruszyć, słupki. Po co komu tyle słupków? Nigdy w historii nie mieliśmy do
czynienia z czymś takim. Nawet słynnemu Szymonowi Słupnikowi wystarczył jeden słupek, na którym siedział. Znalazł wprawdzie wielu naśladowców tzw. stylitów, ale to nie tłumaczy tego, co teraz
się dzieje na naszych ulicach, chodnikach, przejściach dla pieszych w kwestii stawianych tam słupków. Słupnikom czy stylitom słup służył za narzędzie ascezy i pokuty. Słupki stawiane dziś przed warszawiakami wydają się spełniać podobną rolę. Tyle że dawni słupnicy dobrowolnie decydowali się
na ascezę, a mieszkańcom stolicy ktoś to narzuca. Pytanie dlaczego?
Czy przepisy o ruchu drogowym nie regulują zasad parkowania w miejscach niedozwolonych i
przejeżdżania pojazdów przez przejścia dla pieszych, czy wjeżdżania na chodniki dla pieszych? Wystarczy je tylko egzekwować. Byłoby to nawet korzystne dla kasy miejskiej.
Trudno powiedzieć, skąd w Warszawie takie zamiłowanie do słupków u niektórych decydentów.
Jak nie wiadomo o co chodzi, być może chodzi o jakąś kasę która stawianiu słupków niemal na każdym kroku towarzyszy. Mówiąc „na każdym kroku” - nomen omen - mam na myśli te miejsca w mieście, gdzie kroczą ludzie. Właśnie tam stawiane są słupki. Na przejściach dla pieszych na ścieżkach
rowerowych etc. Konia z rzędem temu, kto odpowie dlaczego stawiane na przejściach dla pieszych.
Sam nadziałem się na nie kilka razy, walnąłem kolanem, bo idąc w tłumie nie spodziewałem się, że
jakiś geniusz od inżynierii ruchu postawi mi pod nogami słupek. W efekcie, zamiast patrzeć, czy przez
skrzyżowanie można przejść bezpiecznie, teraz trzeba się rozglądać czy zza innego przechodnia nie
wyłoni się przeszkoda w postaci słupka. To samo tyczy się ścieżek rowerowych. W Internecie krążą
filmy, na których rowerzyści uderzają w takie słupki i koziołkują narażając się na złamanie karku i
inne niebezpieczne urazy. Kiedyś, popularne było jakieś powiedzonko na temat słupka i głupka. Może warto byłoby puknąć się słupkiem w głowę zamiast uszczęśliwiać warszawiaków na siłę.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Co zrobić z „odszczepieńcami”?
esień to okres panoszenia się grypy i innych chorób pochodnych. Dlatego
tradycyjnie we wrześniu rozpoczyna się akcja szczepień przeciwko grypie.
Oczywiście, jak co roku natychmiast poleciałem do przychodni i przyjąłem szczepionkę. A tam ze zdziwieniem dowiaduję się, że tłoku nie ma. Natychmiast moja pamięć przestawiła się na lato 2017 r., kiedy przeciwnicy obowiązkowych szczepień, zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP,
przeszli ulicami Warszawy, protestując przeciw karom za niezaszczepianie dzieci. Ich zdaniem, rodzice powinni mieć możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w sprawie zaszczepienia dziecka. Tu
jest jednak haczyk. Skoro ludzie ci żądają od władzy akceptowania ich postulatu, powinni w rewanżu uszanować stanowisko władz samorządowych nakładające na dyrektorów obowiązek nieprzyjmowania do publicznych żłobków i przedszkoli dzieci niezaszczepionych. Niestety, oporni rodzice
za nic mają zdrowie innych dzieci i często dochodzi wręcz do awantur, kiedy ich niezaszczepiona
progenitura zostaje pominięta podczas naboru.
Średniowieczne myślenie staje się niestety coraz powszechniejsze w narodzie. Postulaty wysuwane przez “STOP NOP” powodują zderzenie się trzech wartości: a) prawa rodziców do decydowania o leczeniu własnych dzieci; b) prawa dziecka do bycia skutecznie leczonym, nawet wbrew
woli rodziców; c) prawa innych osób do ochrony ich zdrowia. Z pewnością niezaszczepione dziecko stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ zwiększenie się liczby takich dzieci powoduje, że słabnie tzw. odporność zbiorowa. Po prostu przy wystarczająco dużej liczbie dzieci zaszczepionych wirus nie jest w stanie rozprzestrzeniać się w danej populacji. Tak więc szczepionki chronią nie tylko
zaszczepionych, ale także osoby, które na przykład z powodu przeciwwskazań medycznych nie mogą się zaszczepić.
rgumenty wysuwane przez członków “STOP NOP” i sympatyków tej organizacji wręcz szokują. Niejaki Grzegorz GPS Świderski objawia w Internecie, tu cytat: “Człowiek, który nikomu nie szkodzi, nikomu nie zagraża, nikogo nie atakuje, nikogo nie oszukuje, wobec nikogo nie stosuje się przemocy lub groźby jej użycia, ma prawo (naturalne, człowieka, konstytucyjne, moralne, cywilizacyjne) do nienaruszalności cielesnej. Moim zdaniem, takie prawo jest naturalne i mam je bez względu na jakiekolwiek konstytucje, deklaracje, czy karty podstawowe. Przymus szczepień łamie to prawo. Ale łamie też je przymus finansowania służby zdrowia, przymus ubezpieczeń społecznych, przymus szkolny, czy przymus uzyskiwania pozwolenia na kupno leków bądź
prowadzenia samochodu. Wszystkie te przymusy mają taką samą naturę, wszystkie tak samo łamią prawo naturalne, wszystkie służą do tego, by nas hodować jak bydło”. Koniec cytatu.
Jakby wbrew prawdom objawianym przez pana Świderskiego i jemu podobnych – w wielu krajach zaostrzono w ostatnich latach przepisy dotyczące szczepień. Powodem była lawinowo rosnąca w Europie liczba zachorowań na odrę, odnotowywane przypadki błonicy na południu Europy
oraz wzrost zachorowań na krztusiec. Francja oraz Włochy, gdzie szczepienia nie były obowiązkowe, wprowadziły ten obowiązek. W marcu 2018 r. we Włoszech wprowadzono przepis pozwalający na przyjmowanie do publicznych żłobków i przedszkoli wyłącznie te dzieci, których rodzice przedstawią kartę szczepień. Włoscy rodzice, odmawiający szczepienia dziecka w wieku szkolnym, są karani grzywną w wyso„Z pewnością niezaszczepione kości 500 euro. Dzieci, których
nie można szczepić z powodu stadziecko stanowi potencjalne
nu ich zdrowia, są zapisywane
zagrożenie, ponieważ zwiększe- do klas, gdzie skoncentrowani są
wyłącznie zaszczepieni ucznionie się liczby takich dzieci
wie. Taką samą drogę obrali Czepowoduje, że słabnie tzw.
si. Cała cywilizowana Europa stara się walczyć z epidemiami za
odporność zbiorowa”
pomocą szczepień.
W Grecji wprowadzono szczepienia obowiązkowe. Słowenia ma jeden z najbardziej ostrych systemów szczepień z 9 szczepieniami obowiązkowymi. W Niemczech zaostrzono przepisy dotyczące realizacji szczepień i dyrektorzy przedszkoli mogą odmawiać przyjmowania dzieci, których rodzice nie przedstawią dokumentu potwierdzającego zaszczepienie. Przed posłaniem dziecka do żłobka czy przedszkola każdy rodzić ma obowiązek spotkania się z lekarzem, by wysłuchać medycznych
argumentów na temat konieczności szczepień. Oporni karani są grzywną w wysokości 2500 euro.
W Serbii obowiązek szczepień obejmuje 6 szczepionek podawanych dzieciom do 14 roku życia. Kubańskie społeczeństwo uznawane jest przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) za jedno z najzdrowszych na świecie. Może dlatego, że każde nowo narodzone dziecko na wyspie otrzymuje obowiązkowo szczepionki przeciwko 13 chorobom. To informacja skierowana do członków “STOP NOP”.
uż rok po czerwcowej demonstracji przeciwników szczepień Polskę nawiedziła śmiertelna
epidemia grypy. Tylko w pierwszej fazie pandemii zachorowało 206 tys. osób, w lwiej części niezaszczepionych. Najwięcej zachorowań zanotowano w województwie mazowieckim, aż 37 tys. chorych tylko w jednym tygodniu. Na Pomorzu zanotowano kolejne 28 tys., zaś w
województwie wielkopolskim - 26 tys. Tutaj także pierwsze dwie osoby poniosły śmierć z powodu
powikłań grypy. Największe śmiertelne żniwa choroba zebrała w Zachodniopomorskiem, tam życie straciły aż 4 osoby – żadna z nich nie przyjęła szczepionki. Kolejne dwie osoby zmarły w Łódzkiem, po jednej na Śląsku i w województwie lubuskim.
Kilka miesięcy później Europę zaatakowała odra. Na podstawie badań molekularnych wirusa WHO
w 2017 r. ogłosiła Polskę krajem wolnym od odry rodzimej. Oznacza to, że w Polsce mamy tylko zachorowania przywleczone z zagranicy. Z pewnością duża w tym zasługa obowiązkowych w naszym
kraju szczepień ochronnych. Czyli, albo Polacy wyjeżdżając gdzieś zagranicę łapią odrę i przywożą ją do kraju, albo do Polski przyjeżdżają ludzie z innych państw i przywlekają odrę do nas. W pierwszym półroczu ubiegłego roku w Europie zachodniej na odrę zachorowało ponad 41 tys. osób. W
37 przypadkach choroba doprowadziła do śmierci. Rok wcześniej zachorowań było prawie o połowę mniej, a w roku 2016 na Starym Kontynencie zanotowano tylko 5 tys. przypadków zachorowań
na odrę. Epidemia szła ze wschodu, tam odra zaatakowała ponad 35 tys. Ukraińców, prawie 3 tys.
Białorusinów i ponad 5 tys. Rosjan. Ci ludzie nie byli szczepieni, bo z powodu trwającego od lat w
tym regionie konfliktu zbrojnego nie działa tam system nadzoru epidemiologicznego.
Co to jest odra? To jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus. Jest bardzo groźna, ponieważ niesie ze sobą poważne powikłania, jak np. zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mózgu, czy podostre twardniejące zapalenie mózgu, które może rozwinąć się nawet 5 lat po przejściu choroby. Dotychczas udało się zidentyfikować 21 szczepów
wirusa odry. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, wirus dostaje się do organizmu przez nos
bądź gardło i przedostaje się do krwi. Corocznie na całym świecie notuje się ponad 40 milionów zakażeń i około 120 tys. zgonów (400 dziennie). Do większości zachorowań dochodzi przed 15. rokiem
życia, ale podatny na zakażenie jest każdy, kto nie chorował na odrę i nie był szczepiony.
zczepionka przeciw odrze to żywy wirus o osłabionym działaniu. Jego zaaplikowanie powoduje wytworzenie się przeciwciał, które znacznie podnoszą tzw. czynną odporność organizmu.
Twórcą szczepionki jest Maurice Hilleman, wybitny amerykański mikrobiolog, twórca szczepionek także przeciw wirusom ospy wietrznej, świnki, różyczki, dwoince zapalenia opon mózgowo
– rdzeniowych, dwoince zapalenia płuc, jak również kombinowanej szczepionki przeciw różyczce i śwince (MMR). Warto wiedzieć, że przebycie zakażenia wirusem odry daje odporność na tę chorobę na
całe życie. W Polsce szczepienie przeciw odrze od lat należy do grupy szczepień obowiązkowych. Może właśnie dlatego w 2017 r. WHO ogłosiła Polskę krajem wolnym od odry rodzimej.
Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obowiązkowych szczepień przedstawiają swoje racje. Ale
komu człowiek ma wierzyć? Ludziom nauki czy ludziom wiary? Ja wierzę ludziom nauki. Jedno
wszak jest pewne: zastosowanie szczepionek zdławiło powojenne epidemie gruźlicy, choroby Heinego–Medina, jak również ospy wietrznej, która wielokrotnie dziesiątkowała populację kilku kontynentów. Należy zatem zadać sobie proste pytanie: znane są przypadki negatywnego działania szczepionki na człowieka, to prawda. Ale jak one mają się statystycznie do liczby osób, które dzięki przyjęciu szczepionki uniknęły wielu chorób, powikłań, a nawet śmierci? Przyjmuję szczepionkę przeciwko grypie od lat i nie mam żadnych problemów. Ona nie chroni, jak wielu sądzi, przed przeziębieniem, anginą, czy zapaleniem krtani. Chroni przed powikłaniami pochorobowymi, a to jest
kwestia niebywale ważna. Bo grypa, odra, czy zapalenie płuc nie są chorobami śmiertelnymi.
Śmierć niosą powikłania powstałe w trakcie zachorowań.
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Kolejny zamach na Służewiec?
Jako pierwsi ujawniamy plany Totalizatora Sportowego związane z zagospodarowaniem zabytkowego zespołu torów na Służewcu. W lipcu tego roku powstała
koncepcja pod nazwą “Europejskie Centrum Rozwoju
Jeździectwa i Hodowli Tor Wyścigów Konnych Służewiec”, ale trudno doszukać się jej szczegółów gdziekolwiek, nawet w necie. Przedstawiamy Czytelnikom koncepcję opracowaną przez TS, ponieważ posiadając konkretną wiedzę na konkretny temat, każde medium ma
obowiązek podzielenia się nią ze społeczeństwem.
Na Służewcu wiatr wieje z Poznania, ponieważ zarządzający
od jesieni ubiegłego roku tamtejszymi torami dyrektor ma poznańskie korzenie, a na koncie
m. in. organizację w stolicy Wielkopolski międzynarodowych zawodów jeździeckich w skokach
przez przeszkody, powożeniu,
WKKW i ujeżdżeniu, zwanych
Cavaliadą.
Żeby wszystko było jasne:
“Passa” nie jest i nigdy nie była
przeciwna zagospodarowaniu
służewieckiego giganta. Wręcz
przeciwnie. Tak piękny obiekt
powinien tętnić życiem przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy. Nie mamy nic przeciwko organizowaniu na Służewcu jeździeckich konkursów, rodeo i innych konkurencji związanych z
końmi. Nie mamy nic przeciwko
urządzeniu na środku “zielonego” toru pola golfowego z ośmioma dołkami, jak widnieje w koncepcji. Ale zagospodarowanie
zabytkowego obiektu, wpisanego do rejestru, nie może być polem do popisu dla osób, które
bazują wyłącznie na własnej wizji, nie bacząc na zapisy w umowie dzierżawy z 2008 r. i ochronę konserwatorską.
Pełna nazwa służewieckiego
hipodromu to Zespół Torów Wyścigów Konnych Warszawa (źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa) i taka ma pozostać, ponieważ jest to ZABYTEK. I żaden przybysz z miasta Poznań
nie będzie zmieniał wedle własnego widzimisię nazwy własnej
zabytku na jakiejś europejskie
centrum. Przybysz powinien też
dostrzec, że w nazwie ma do czynienia z pluralem, czyli liczbą
mnogą. Pod ochroną konserwatorską znajduje się więc nie tylko tor główny, ale także tor roboczy. Bo “zespół torów” oznacza,
że na danym terenie jest ich więcej niż jeden. Tak więc likwidacja
toru roboczego i zmiana jego
funkcji z wyścigowej na sportową (rekreacyjną) jest niedopuszczalna bez zgody stołecznego
konserwatora zabytków. Od jego
decyzji strony mogą odwoływać
się wpierw do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego. Kto może być
stroną w ewentualnym sporze
sądowym z TS? Środowisko wyścigowe powinno ustalić to w
trybie pilnym, o ile chce w przyszłości mieć jakikolwiek wpływ
na to, co dzieje się na Służewcu.
Na pewno stroną jest Polski Klub
Wyścigów Konnych.
Idźmy dalej. Koncepcja TS zakłada urządzenie na środku toru
głównego pola golfowego na 8
dołków i jednocześnie toru roboczego (treningowego). Tymczasem jedno zdaje się wykluczać drugie, bo albo pole golfowe (co jest dobrym pomysłem,
ponieważ to wielki biznes, a nie
dzierżawca, musiałby zadbać o
utrzymanie i nawadnianie głównej areny wyścigowej), albo tor
roboczy. Taka jest opinia większości wyścigowego środowiska,
z którą się zgadzam. Jakiekolwiek plany dotyczące likwidacji
toru roboczego działają na środowisko wyścigowe niczym czerwona płachta na byka, co nie dziwi. Ciarki mnie przechodzą kiedy słyszę słowo “likwidacja” wypowiedziane w odniesieniu do
zabytku, bo wiem, czym to pachnie. Likwidacja jednego elementu całości zawsze pociąga za sobą likwidację kolejnych. I następne pytanie: organizacja imprez typu Cavaliada, rodeo,
WKKW, skoki przez przeszkody
i inne wynalazki – tak. Ale czy
nie odbędzie się to kosztem wyścigów konnych? W jakich
dniach tygodnia i w jakich godzinach będą organizowane
konkursy? Właściwie sobota i
niedziela są w dobie graniczącego już z patologią pędu życia
jedynymi dniami, kiedy organizatorzy imprez mogą liczyć na
frekwencję.
A przecież to właśnie w weekendy organizowane są na Służewcu od 1939 r. wyścigi konne. W tym segmencie koncepcji
zagospodarowania wyłania się
więc kolejny konflikt. Zasadne
zatem wydaje się przypomnienie autorom koncepcji, co było
głównym celem umowy oddającej TS zabytkowy hipodrom
w 30-letnią dzierżawę. Tu cytat
z odpowiedzi ówczesnego ministra skarbu na interpelację złożo-

ną przez posła Romualda Ajchlera (źródło: Archiwum Sejmu
RP): “Podstawowym celem zawartej pomiędzy PKWK a Totalizatorem Sportowym w dniu 14
maja 2008 r. umowy dzierżawy
terenu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu jest organizowanie wyścigów konnych. Preambuła umowy wskazuje, iż
przedmiot dzierżawy wykorzystywany jest przede wszystkim w
celu organizowania i popularyzacji wyścigów konnych oraz selekcji koni... Spółka Totalizator
Sportowy zobowiązała się do
prowadzenia i organizowania na
przedmiocie dzierżawy wyścigów konnych przez cały okres
dzierżawy...”.
Zwracam uwagę na fragment
“przedmiot dzierżawy wykorzystywany jest przede wszystkim w
celu organizowania i popularyzacji wyścigów konnych oraz selekcji koni”, a szczególnie na użyty zwrot “przede wszystkim”. O
tym twórcy lipcowej koncepcji
zagospodarowania Służewca
chyba zapomnieli. Przypominam więc, że wyścigi konne mają zgodnie z umową pełnić na
Służewcu rolę wiodącą i nie mogą stać się dla dzierżawcy przysłowiowym piątym kołem u wozu. Dzierżawca nie robi nic jak
idzie o promocję tej królewskiej
dyscypliny sportu, co dzisiaj jest
kluczowym elementem każdego rozwoju. Stara się zarabiać
na utrzymanie obiektu wynajmując jego części na koncerty,
imprezy, wystawy typu mydło powidło i na co tylko się da. A
gdzie szukać akcentów związanych z “popularyzacją wyścigów
konnych”, o której powiada stosowny zapis umowy dzierżawy?
TS jako organizator wyścigów
konnych zgodził się na podwyższenie puli nagród z 6 mln zł do
“co najmniej” 8 mln zł od roku
2012 do końca okresu dzierżawy, czyli do roku 2038 (!), ale
bez powiększania o wskaźnik
wzrostu cen. Od 2012 r. pula nagród nie ulega systematycznemu wzrostowi, co może być kolejnym dowodem na to, iż dzierżawca ma co do Służewca inne
plany niż - jak jest w umowie
dzierżawy – “przede wszystkim
organizowanie i popularyzacja
wyścigów konnych oraz selekcja koni”. Czemu funkcjonująca
od lipca w obrębie spółki Totalizator Sportowy koncepcja zagospodarowania i próba uczynienia z zabytkowego Służewca
“Europejskiego Centrum Rozwoju Jeździectwa i Hodowli” nie
przedostała się do wiadomości
publicznej, choć mamy już paź-

dziernik? I o jaką “hodowlę” tu
chodzi?
Znalezienie odpowiedzi na
tak kluczowe pytanie, to jak wynalezienie szczepionki na raka,
ponieważ dałaby ona warszawiakom obraz Służewca przyszłości. Po torze fruwają najróżniejsze futurystyczne plotki, nad
częścią z nich należy się pochylić. To plotka o tajnych planach
systematycznego zmniejszania
przez organizatora dni wyścigowych w kolejnych sezonach. W
efekcie, nawet o połowę w porównaniu z sezonem bieżącym,
To bardzo prawdopodobna teza, bowiem w 2013 roku ścigano
się przez 56 dni (474 gonitwy),
w sezonie 2018 przez 54 dni
(448 gonitw), a w 2019 r. zaplanowano jedynie 50 dni wyścigowych i 438 gonitw.
W 1787 r. młynarz Graevenitz
odmówił królowi pruskiemu Fryderykowi Wielkiemu sprzedaży
swojego młyna. Podczas pobytów w położonym w sąsiedztwie
młyna pałacu Sanssouci władcy
przeszkadzał stukot skrzydeł
wiatraka. Fryderyk Wielki naciskał i wreszcie posunął się do
groźby. Młynarz na groźbę króla, odpowiedział groźbą: „Są
jeszcze sądy w Berlinie”. Fryderyk Wielki, który był władcą ab-

solutnym, przywykłym do tego,
że jego wola staje się prawem,
zrezygnował z kupna młyna.
Morał tej opowieści jest taki: jeśli przybysz z Poznania będzie
dążył do zredukowania na Służewcu wiodącej roli wyścigów
konnych i przekształcenia zabytku w teren pod koncerty, wystawy mydło - powidło, cavaliady,
rodea, konkursy hippiczne i inne
wynalazki, należy krzyknąć mu
w twarz: “Jest jeszcze konserwator zabytków w Warszawie,
który na szczęście nie reprezentuje dobrej zmiany!”.
Skoro zwykły młynarz odważył przeciwstawić się władcy absolutnemu i wygrał, istnieje także szansa na wygraną pasjonatów wyścigów konnych i całego
środowiska wyścigowego z reprezentantem “dobrej zmiany”,
która omal nie zniszczyła słynnej
na cały świat stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim, a
teraz może zniszczyć wyścigi
konne. Mam nadzieję, że w sytuacji awaryjnej środowisko wyścigowe wreszcie obudzi się i będzie miało odwagę wejść w spór
z “dobrą zmianą” i skorzystać z
drogi odwoławczej, a nawet sądowej. Już dziś obiecuję pełne
poparcie.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

LEGENDA
1. Rozbudowa Trybuny II
2. Treningowy tor wyścigowy
3. Stajnie wyścigowe
4. Pole golfowe (8 dołków) sugestia Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
5. Treningowy tor sportowy
6. Budynki mieszkalno - usługowe
7. Stajnie sportowe i gościnne
8. Parcour
9. Hala ujeżdżalnia
10. Trybuna Główna
11. Strefa VIP
12. Trybuny ruchome
13. Plac wejściowy - strefa kibica
14. Padoki
15. Budynek wielofunkcyjny:
sportowo - usługowy
16. Zaplecze na czas imprez
17. Hotel
18. Budynek biurowy
19. Zespół hal widowiskowych i wystawienniczych
20. Fontanna
21. Restauracja z salą bankietową
22. Wieża ciśnień
23. Park wypoczynkowy i
korty tenisowe

Inter Royal Lady w roli głównej
Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozegrano w miniony weekend aż sześć imiennych gonitw
nagrodowych, w tym dwie najwyższej kategorii A. Tytuł bohaterki mityngu należy przyznać
znakomitej dwulatce Inter Royal Lady, która wygrywając sobotnią nagrodę Effory (kat. A,
1400 m), zaliczyła szóste już
zwycięstwo z rzędu.
Podopieczna trenera Adama Wyrzyka zapowiada się na konia wybitnego,
bowiem każdy z sześciu triumfów został osiągnięty niewielkim nakładem
sił. Klaczka od startu “odjeżdżała” rywalom wygrywając o kilka, a nawet
kilkanaście długości. Trener nie zdecydował się jednak na zapisanie wyjątkowo utalentowanej Inter Royal Lady do sobotniej nagrody Criterium
(1300 m), w której dwulatki mierzą
się z końmi ze starszych roczników. Na

pojedynek z Umberto Caro, Polonią La- cięzcy Łuku Triumfalnego ogiera RainBez emocji zakończyła się gonitwa
dy, Arkano, czy stajennym kolegą Xa- bow Quest.
Sac a Papier (kat. B, 3200 m), najwerym musimy więc poczekać do następnego sezonu.
Nagrodę Mokotowską (kat. A, 1600
m), która wyłania zimowego faworyta na przyszłoroczne Derby, lekko wygrał trenowany przez Macieja Jodłowskiego dwuletni Fiburn F pod bardzo
skutecznym w tym sezonie dżokejem
Antonem Turgajewem. Patronat nad
tym wyścigiem od lat sprawują kolejni burmistrzowie dzielnicy Mokotów.
O drugie miejsce zaciętą walkę stoczyły ogierki Greek Gateway, High in Dancer oraz Don Zou. Lepszy o łeb okazał
się ten pierwszy, zaś High Dancer ograł
o szyję Dona Zou, jedynego w stawce
konia polskiej hodowli. Zawiódł faworyt publiczności Night Thunder, syn
FOTO: BEATA NIKONOROW
znakomitego Nathaniela (2,3 mln USD
na koncie) i wnuk owianego już za życia legendą ogiera Galileo oraz zwy- Fiburn F wygrywa Nagrodę Mokotowską.

dłuższy płaski wyścig sezonu. Łatwo
zwyciężył Salasaman pod Joanną Wyrzyk bijąc faworyzowanego The Kid
Bobby B, Sweet City i Un Beso. W nagrodzie Batyskafa (1800 m) dla trzyletnich arabów niespodziewanie
triumfował siwy Eldas ze stajni Małgorzaty Łojek pod utalentowanym i coraz lepiej radzącym sobie na Służewcu Kirgizem Sanzharem Abajewem.
Wyścigowy mityng uzupełniły dwa
nagrodowe biegi dla francuskich kłusaków. Derby dla kłusaków wygrała
Fleur des Sables z Wiktorem Finczukiem w sulce zostawiając w pobitym
polu m.in. Fatale du Boulay oraz wałacha Fugitif Davo. Historyczny wymiar miała niedzielna gonitwa o nagrodę Cheval France, bowiem klacz
Barbariska z powożącym Tarasem Saliwonczykiem wygrała ten wyścig po
raz czwarty z rzędu, co jest wyczyTP
nem bez precedensu.
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791

ANGIELSKI - doświadczenie,
692 651 820
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, dojeżdżam,
798 851 194
MATEMATYKA, doświadczenie,
668 218 242
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61
SPRZEDAM dom w Kuleszówce
k/Piaseczna, na działce 1000 m2
oraz dom 100 m2 w Puszczy
Kozienickiej na działce 2336 m2.
Tel.: 798 851 194
NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

Mieszkania:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty,
4 pok., 990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Józefosław, 210 m2
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko
520 tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840

! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2,
Wierzewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
PRALNIA dywanów
mypierzemy.pl, tel.: 795 042 082
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
GLAZURA, 507 604 414
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

DEKARZA zatrudnię,
601 372 385
DO sprzątania bloków i
terenów, 510 056 006;
509 318 602
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
POTRZEBNA fryzjerka,,
manicurzystka - pilnie, UrsynówNatolin, 22 649 18 19
PRZEDSZKOLE nr 412
poszukuje do pracy DOZORCY na
pół etatu. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt tel.
22 544 06 53
PRZYCHODNIA LEKARSKA
zatrudni:
PIELĘGNIARKI
LEKARZY: okulistę, Medycyny
Pracy, internistę, Medycyny
Rodzinnej, kardiologa.
Tel.: 605 440 831; 609 373 582;
22 651 70 75

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DACHY kryte dachówką,
601 372 385
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICEROWANIE, renowacja
mebli, 501 283 986
TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Metro pokonuje Legię w derbach

Ważne telefony
Ursynów

Seniorzy KS Metro Warszawa w derbach Warszawy zmierzyli się w wyjazdowym spotkaniu z Legią
Warszawa. Siatkarskie
starcie było szczęśliwe dla
podopiecznych trenerów
Wojciecha Szczuckiego
oraz Tomka Walendzika,
którzy pokonali legionistów 1:3 (25:13, 23:25,
24:26, 19:25).
Pierwszy set spotkania był odwrotnością tego, co czekało nas
w dalszej części meczu. Seniorzy Metra początkowo nie byli
w stanie nawiązać równej walki
z zawodnikami Legii Warszawa,
którzy grali bardzo agresywnie.
Świetnie broniąc, wyprowadzali skuteczne kontry, które bez
większego trudu przedzierały
się przez metrowską obronę. Od
początku meczu siatkarze warszawskiej Legii wywierali bardzo dużą presję w polu serwisowym, na którą recepty początkowo nie mogli znaleźć zawodnicy KS Metro Warszawa. Trener Wojciech Szczucki bardzo
szybko wykorzystał obydwie
przerwy i zaczął rotować składem, jednak przyniosło to niewielki skutek i pierwsza partia
padła łupem legionistów 25:13.
Druga odsłona spotkania miała już zupełnie inny przebieg.
Metrowcy wrócili do gry – poprawili swoją zagrywkę i byli coraz skuteczniejsi w ataku. Bardzo dobrze zaczął spisywać się
atakujący Paweł Szczepaniak
(23 punkty w meczu), Janek Ko-

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Katarzyna Trzmiel
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

pyść (12 punktów w meczu) i
Maciej Ostaszyk (11 punktów w
meczu). Cenną zmianą było także wprowadzenie na parkiet
Marcina Mołsa, który jeszcze
mocniej pobudził swoich kolegów do walki. Dzięki znacznej
poprawie własnej gry metrowcy mogli w tym secie nawiązać
ambitną walkę punkt za punkt i
nerwową końcówkę rozstrzygnąć na swoją korzyść 23:25.
Kolejny set był wielką niewiadomą, ponieważ mecz przy stanie 1:1 w setach zaczął się jakby
od początku. Metrowcy jednak
wyraźnie podniesieni na duchu
wygraną drugiej partii od początku seta przystąpili do zmasowanego ataku na przeciwnika. W
szeregach Legii zaczęły pojawiać
się błędy, co umiejętnie wykorzystywali podopieczni trenera
Szczuckiego. Tak, jak w partii
drugiej, w tej także główną siłą
ognia po stronie KS Metro Warszawa był Paweł Szczepaniak. Na
swojej skuteczności z poprzed-

niego seta nie stracili także Kopyść, Mołs i Ostaszyk. W Legii
doszło do dużych zmian w składzie, jednak nie przyniosły one
oczekiwanych efektów – legioniści wciąż nie byli w stanie zatrzymać dobrze grających metrowców, którzy wygrali trzecią partię
24:26. Mimo przewagi, jaką udało się wypracować zawodnikom
Metra w tym secie, ponownie na
własne życzenie set zakończył się
po nerwowej końcówce.
Ostatnia partia meczu była
przypieczętowaniem dobrych torów gry, na jakie wjechało KS
Metro Warszawa. Dobra gra w
wcześniejszych dwóch setach
wyraźnie podniosła morale drużyny i obudziła prawdziwą zespołowość, skrywaną od początku tego sezonu. Czwarta odsłona meczu była już całkowicie
kontrolowana przez KS Metro
Warszawa i zwycięstwo w tej
partii 19:25, dało całkowite zwycięstwo w całym spotkaniu 1:3
oraz długo wyczekiwane wygrane, wyjazdowe, derbowe starcie
z Legią Warszawa.
Kolejne spotkanie siatkarze z
Ursynowa rozegrają w piątek –
25 października, o godzinie
18:30 w hali Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji, ZOS
Hawajska przy Dereniowej 48.
Do Warszawy przyjedzie młoda
i nieobliczalna ekipa SMS PZPS
Spała II.
M a g d a l e n a Ko c i k
Foto: Ewa Janiec/KS Metro
Wa r s z a w a

Brawo lemingi i słoiki!
Mieszkam w miasteczku Wilanów. Z dużym więc zainteresowaniem wysłuchałam ostatnio przekazanej w Szkle Kontaktowym
TVN 24 wypowiedzi Joanny Lichockiej. Otóż posłanka PIS, była
dziennikarka TVP i aktualna członkini Narodowej Rady Mediów,
ubolewała nad wynikiem wyborów do Sejmu i Senatu w wielkich
miastach. Jako przykład podała miasteczko Wilanów. Chodziło jej
o to, że większość jego mieszkańców, głosowała nie tak jak należy,
czyli na opozycję, a nie na bliskie jej sercu Prawo i Sprawiedliwość.
Padły przy tym, o ile dobrze pamiętam, oskarżenia o szkodzenie Polsce przez wilanowskich odszczepieńców, a nawet o żerowaniu na niej. Znając poglądy Joanny Lichockiej, jestem w stanie zrozumieć jej frustrację. Przy rekordowej frekwencji 85,24 proc. – aż 75 proc. upoważnionych do głosowania mieszkańców Wilanowa poparło opozycję. Miasteczko zmobilizowało się jak nigdy dotąd. W komisji wyborczej przy, nomen omen, Świątyni Opatrzności głosowało nawet 90 proc. uprawnionych, w tym ja. Lider PiS, były premier Jarosław Kaczyński uplasował się tu dopiero na trzecim
miejscu, po Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i Adrianie Zandbergu.
Joannę Lichocką, która, jak się dowiedziałam, też mieszka w miasteczku Wilanów, wynik głosowania jakby zaskoczył. A przecież od dawna wiadomo, że w Wilanowie Prawo i Sprawiedliwość
to partia non grata. Platforma Obywatelska wygrała tu zdecydowanie w poprzednich wyborach
parlamentarnych. Wtedy drugie miejsce zajęła Nowoczesna, a dopiero po niej był PIS. To tutaj najwięcej głosów dostał Andrzej Trzaskowski jako kandydat na prezydenta Warszawy, później zaś Koalicja Europejska w wyborach do europarlamentu.
Joanna Lichocka widzi w mieszkańcach szkodników. Ja widzę młodych, ambitnych ludzi, z wizją, pomysłami na życie, otwartych na świat. Chętnie patrzę z balkonu na wyluzowanych, uśmiechniętych rodziców spacerujących z psami i dziećmi, których rodzi się tu wyjątkowo dużo. Pracujący w reklamie sąsiad, z którym rozmawiałam po wyborach, powiada, że Wilanów zawsze był „platformiany”; że ci, co tu mieszkają, to w większości ludzie wykształceni, właściciele firm, wysokiej
klasy specjaliści, pracownicy korporacji, którzy ciężko pracują i mają odpowiednie do tego poglądy polityczne. Bliżej im do opozycji niż do PIS, które chce walczyć z elitami w Polsce, co zapowiedział niedawno sam prezes Jarosław Kaczyński.
Mieszkańcy miasteczka przyzwyczajeni są do krytyki. Ciągle, choć coraz rzadziej, mówi się o nich
„ słoiki”, wypominając w ten sposób brak stołecznego pochodzenia, mimo że w rzeczywistości około połowa z nich przeniosła się tu z innych warszawskich dzielnic, między innymi z Ursynowa.
Chętnie też porównuje się ich do lemingów, bezmyślnych gryzoni pędzących w grupie na oślep. Nie
sądzę więc, że przejmą się opinią, jaką o nich, elektoracie z „Lemingradu”, ma Joanna Lichocka.
Posłanka PIS – przed ich skrytykowaniem — stwierdziła, że jej partia musi być bardziej skuteczna w przekonywaniu mieszkańców wielkich miast, aby w przyszłości zagłosowali za „dobrą
zmianą”. Tylko czy traktowanie kogoś jako żerującego na Polsce szkodnika jest dobrym pomysłem
na przysporzenie PIS nowego elektoratu? Na pewno nie w miasteczku Wilanów.
A n n a R o g o z i ń s k a -W i c ke r s

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Środa, 6 listopada, 18.00: Wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl dla dzieci w wieku szkolnym p.t. „O Ziuku Piłsudskim czyli odzyskana wolność” (Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki – niedziela, 10 listopada
2019, 16.00).*
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
24.10 – czwartek – spotkanie
z p. Norbertem Boratynem pt.
„Karaimi polscy”
29.10 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Giambattista Tiepolo: triumf rokoka”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
24.10, czwartek, godz. 19.30
koncert z cyklu Jazz w NOK –
Łukasz Makowski Quartet. (Lukasz Makowski - gitary basowe i
kontrabas; Łukasz Baszkiewicz saksofony; Paweł Kukuła - piano;

Lesznowola
Damian Szajkowski - perkusja).
Obowiązują wejściówki.
28.10, poniedziałek, godz.
19.30 specjalny koncert jazzowy – prapremiera. Andrzej Jagodziński Trio - Bach Klasyka w
jazzowym opracowaniu. (Andrzej Jagodziński - fortepian;
Adam Cegielski - kontrabas; Czesław “Mały” Bartkowski). Obowiązują wejściówki.

Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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